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Κανονισμός Εκπόνησης Εργασιών
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν
προαιρετική γραπτή εργασία στο πλαίσιο υποχρεωτικών ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων
ψυχολογίας, καθώς και υποχρεωτική γραπτή εργασία στο πλαίσιο ορισμένων κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικών μαθημάτων ψυχολογίας (π.χ. «Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας», «Πειραματική
Διερεύνηση Γνωστικών Διεργασιών», βλ. Περιγράμματα μαθημάτων).
Η εκπόνηση γραπτής εργασίας έχει ως στόχο να δώσει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να
μελετήσουν σε βάθος μια ειδικότερη θεματική που σχετίζεται με το περιεχόμενο του μαθήματος και
τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και να εξοικειωθούν με τον σχεδιασμό και τη σύνταξη ακαδημαϊκών
κειμένων. Το θέμα της εργασίας προτείνεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος ή και σε
συνεργασία με τον/τη φοιτητή/τρια. Η έκταση του γραπτού κειμένου της εργασίας καθορίζεται κατά
περίπτωση από τον/τη διδάσκων/ουσα με ενδεικτικό ανώτατο όριο λέξεων τις 2500. Η αξιολόγηση
της εργασίας αφορά στο γραπτό κείμενο της εργασίας ή/και στην προφορική παρουσίαση αυτής. Η
διάρκεια της προφορικής παρουσίασης είναι 15 λεπτά, κατ’ αντιστοιχία με τη διάρκεια των
προφορικών ανακοινώσεων στο πλαίσιο επιστημονικών συνεδρίων. Τα επιμέρους κριτήρια
αξιολόγησης της εργασίας καθορίζονται κατά περίπτωση από τον/τη διδάσκοντα/ουσα και αφορούν
ενδεικτικά στη δομή του κειμένου της εργασίας, στη σωστή χρήση της ορολογίας και της γλώσσας,
στην ακριβή διατύπωση των εννοιών, στο βάθος και την έκταση της κατανόησης της θεωρητικής
θεματικής που πραγματεύεται η εργασία, στον σωστό ερευνητικό σχεδιασμό, όπου απαιτείται, καθώς
και στην προφορική παρουσίαση, όπου επίσης απαιτείται, η οποία αναδεικνύει την ευχέρεια
παρουσίασης και επεξήγησης του επιστημονικού περιεχομένου της εργασίας.
Η δομή μιας εργασίας που έχει τη μορφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης περιλαμβάνει τη σελίδα του
Τίτλου, την Περίληψη, το Βασικό Σώμα και τις Βιβλιογραφικές Αναφορές. Η εργασία υπό τη μορφή
ερευνητικής έκθεσης έχει την ακόλουθη δομή: σελίδα του Τίτλου, Περίληψη, Εισαγωγή,
Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφικές Αναφορές. Οι εργασίες μπορούν, κατά
περίπτωση, να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος, και η δομή τους μπορεί
να προσδιορίζεται από τον/τη διδάσκοντα/ουσα.
Η συγγραφή της εργασίας υποστηρίζεται κατά περίπτωση από τη διενέργεια των φροντιστηριακών
μαθημάτων «Αναζήτηση Βιβλιογραφικών Πηγών» και «Σύνταξη Βιβλιογραφικών Αναφορών με
APAstyle». Σε όλες τις περιπτώσεις, η συγγραφή της εργασίας προϋποθέτει την υποχρέωση του/της
φοιτητή/τριας να αναφέρει κάθε ιδέα, έννοια, εύρημα ή οποιοδήποτε πνευματικό κτήμα άλλου
συγγραφέα. Ο έλεγχος λογοκλοπής πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού προγράμματος Turnitin
Originality Check. Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται εντός του κειμένου και αναλυτικά στο
τέλος της εργασίας με τη μορφή λίστας. Ο τρόπος παράθεσης των βιβλιογραφικών αναφορών γίνεται
σύμφωνα με την εκάστοτε έκδοση του Συστήματος της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας
(American Psychological Society – ΑΡΑ), όπως περιγράφεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://apastyle.apa.org/.
Τέλος, προτείνονται κατά περίπτωση περαιτέρω ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν στη μορφοποίηση των
γραπτών εργασιών και ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις εξής:
•

Μέγεθος σελίδας: Α4

•
•
•
•
•

Περιθώρια κάθε σελίδας (άνω, κάτω, δεξιά αριστερά): κανονικά ή 2,54 εκ. σε κάθε πλευρά
Διάστιχο: 1,5 γραμμή ή διπλό
Γραμματοσειρά: Times New Roman μεγέθους 12, Arial ή Calibri μεγέθους 11
Γραμματοσειρά σε τυχόν υποσημειώσεις: Όμοια με τη γραμματοσειρά του κυρίως κειμένου
μειωμένης ως προς το μέγεθος κατά δύο σημεία (π.χ. Times New Roman μεγέθους 10)
Εσοχή πρώτης πρότασης κάθε παραγράφου: πέντε (5) χαρακτήρες

