Ιωάννινα, 12.11.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Δήλωση πρόθεσης εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας»
Οι φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας που βρίσκονται στο 7ο τουλάχιστον εξάμηνο φοίτησης
και επιθυμούν να ξεκινήσουν την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να συμπληρώσουν την
«Δήλωση πρόθεσης εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας» σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.
Η φόρμα δήλωσης πρόθεσης θα είναι διαθέσιμη από την Δευτέρα 16-11-2020 στις 12:00μμ. μέχρι
και την Δευτέρα 23/11/2020 στις 12:μμ
Οδηγίες για τη Δήλωση πρόθεσης εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

1) Οι πτυχιακές εργασίες θα εκποιούνται υποχρεωτικά από ομάδες 2 έως 4 ατόμων οπότε
θα πρέπει να συνεννοηθείτε με άλλους συμφοιτητές σας πριν συμπληρώσετε την δήλωση
πρόθεσης.
2) Τη δήλωση πρόθεσης την συμπληρώνει ένα μόνο ένα άτομο από κάθε ομάδα πτυχιακής.
3) Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:
i) το Ονοματεπώνυμό σας
ii) τον ΑΜ σας
iii) το Ονοματεπώνυμο του 2ου φοιτητή της ομάδας
iv) τον ΑΜ του 2ου φοιτητή της ομάδας
v) την σειρά προτίμησης ως προς τον επιβλέποντα της πτυχιακής σας εργασίας

Προαιρετικά συμπληρώνετε:
-

το Ονοματεπώνυμο του 3ου φοιτητή της ομάδας (αν είστε ομάδα 3 ή 4 ατόμων)

-

τον ΑΜ του 3ου φοιτητή της ομάδας (αν είστε ομάδα 3 ή 4 ατόμων)

-

το Ονοματεπώνυμο του 4ου φοιτητή της ομάδας (αν είστε ομάδα 4 ατόμων)

-

τον ΑΜ του 4ου φοιτητή της ομάδας (αν είστε ομάδα 4 ατόμων)

Στην σειρά προτίμησης ως προς τον επιβλέποντα της πτυχιακής σας εργασίας βάλτε (με
drag & drop):
•

στην 1η θέση το επιβλέποντα που επιθυμείτε

•

στην 2η θέση τον επιβλέποντα που επιθυμείτε αν ο 1ος επιβλέποντας έχει συμπληρώσει τον αριθμό των πτυχιακών που μπορεί να επιβλέψει

•

στην 3η θέση τον επιβλέποντα που επιθυμείτε αν και ο 2ος επιβλέποντας έχει συμπληρώσει τον αριθμό των πτυχιακών που μπορεί να επιβλέψει κ.ο.κ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ο κάθε επιβλέποντας έχει την δυνατότητα επίβλεψης συγκεκριμένου
αριθμού πτυχιακών εργασιών, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας στις πτυχιακές
που θα επιβλέψει ο κάθε επιβλέποντας με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της
συγκεκριμένης φόρμας. Δηλαδή όσο ποιο νωρίς κάνετε την δήλωσή σας τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε την πτυχιακής σας να την επιβλέψει η πρώτη σας επιλογή.
4) Δηλώσεις που υποβλήθηκαν δεν μπορούν να αλλάξουν.

Τσεκάρετε την επιλογή «Να λαμβάνω αποδεικτικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις αποκρίσεις μου»
που υπάρχει στο τέλος της φόρμας πριν από το «Υποβολή» ώστε να σας έρθει αντίγραφο της φόρμα σας
στο email σας ΧΧΧΧΧΧΧ@uoi.gr

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας
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