ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προς

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Νέο Κτήριο, Νέα Πόλη, Τ.Κ. 33100 Άμφισσα
Τηλ: 2265072268, Φαξ: 2265072504
e-mail: doeptm@aua.gr

την

Επιτροπή

Πτυχιακής

Εργασίας του Τμήματος Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.

|1
Άμφισσα, ……………………………

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
Α: Διοίκηση πολιτιστικών μονάδων &
επιχειρήσεων φιλοξενίας

Β: Μουσειολογία
Γ: Επικοινωνία πολιτιστικών μονάδων

………………………………………………………………............................................................................
Α.Μ: ………………………… ΤΗΛΕΦΩΝΟ (σταθερό, κινητό): ………………………………………………….
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ (στα ελληνικά) : .……………………..........................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(στα αγγλικά) : ………………………………….……………..............................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ:
………………………………………………………………………………….....................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:………………….……

ΕΞΑΜΗΝΟ:……….…

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Ο/Η υπογεγραμμέν…..… φoιτητ…..… δηλώνω ότι έχω κριθεί
επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητάς μου και δεν οφείλω μαθήματα σχετικά
με το θέμα της Πτυχιακής Εργασίας. Επίσης δεν μου έχει γίνει άλλη ανάθεση Πτυχιακής
Εργασίας (βλέπε σημ. 2).
Ο/Η ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕ

Συν.: Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας
Σημ: 1) Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παραδώσουν την πτυχιακή τους εργασία, η οποία ισχύει για ένα τουλάχιστον
εξάμηνο, σε ένα (01) αντίτυπο σε έντυπη μορφή και τρία (03) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (cds), πριν την έναρξη της
εξεταστικής περιόδου, αναφέροντας στην πρώτη σελίδα της πτυχιακής όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία. 2) Σε περίπτωση
που έγινε ανάθεση θέματος και ο/η φοιτητής/τρια δεν επιθυμεί την ολοκλήρωσή του, θα πρέπει να ζητήσει με αίτησή
του/της, την ακύρωση του θέματος από την ΕΠΑ. 3) Οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου που ορίστηκε η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας, αλλά μετά τη λήξη του. 4) Οι περίοδοι υποστήριξης της ΠΕ είναι
δύο ανά ακαδημαϊκό έτος, Οκτώβριο-Νοέμβριο για το χειμερινό εξάμηνο, και Μάρτιο-Απρίλιο για το εαρινό. 5) Η προθεσμία
κατάθεσης της ΠΕ, ώστε να υποστηριχθεί σε μία από τις παραπάνω περιόδους ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου και η 15η
Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΔΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Κανονισμός Ανάθεσης & Διεκπεραίωσης Πτυχιακής Εργασίας

