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Κανονισµός Ανάθεσης, Εκπόνησης & Αξιολόγησης  
 

 

 
Η πτυχιακή εργασία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των σπουδών κάθε σπουδαστή για την κτήση 

του πτυχίου. Ταυτόχρονα, η πτυχιακή εργασία συνιστά κορυφαία διαδικασία για κάθε σπουδαστή 

αφού βασίζεται στην αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη 

διάρκεια των σπουδών. Λόγω του σηµαντικού ρόλου της πτυχιακής, κρίνεται σκόπιµο να 

θεσπιστούν συγκεκριµένοι κανόνες που να διέπουν την εκπόνησή της προκειµένου να 

ανταποκρίνεται κατά το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό στους στόχους που έχουν τεθεί από το τµήµα 

για την επιστηµονική κατάρτιση και την απόκτηση ουσιαστικής γνώσης. 

∆ικαίωµα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν οι σπουδαστές που βρίσκονται στο Ζ’ τυπικό 

εξάµηνο  ή µεγαλύτερο και που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία: 

� το 70% του συνόλου των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών 

� τα µαθήµατα που θεωρεί ο εισηγητής ως προαπαιτούµενα. 

 

Α. Εισήγηση και ανάθεση πτυχιακής εργασίας 

1. Κάθε µόνιµο µέλος ΕΠ ή Συνεργάτης εισηγείται ατοµικά τα θέµατα των πτυχιακών 

εργασιών που πρόκειται να αναθέσει (τίτλος, περίληψη, πλήθος σπουδαστών, τουλάχιστον 

ένα προαπαιτούµενο µάθηµα). 

2. Η ανακοίνωση των θεµάτων και η εισήγηση των αναθέσεων γίνεται µε ευθύνη του 

επιβλέποντα και η τελική έγκριση γίνεται από τα αρµόδια όργανα του Τµήµατος, δύο φορές 

το χρόνο. 
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3. Οι σπουδαστές συµπληρώνουν το έντυπο αίτησης για ανάθεση πτυχιακής εργασίας που 

προµηθεύονται είτε από τη Γραµµατεία του Τµήµατος είτε σε ηλεκτρονική µορφή από το 

site του Τµήµατος και το καταθέτουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος, µε την υπογραφή του 

επιβλέποντα. 

4. Κοινό θέµα πτυχιακής εργασίας µπορεί να ανατεθεί και σε οµάδα µέχρι και δύο (2) 

σπουδαστών µε σαφή κατανοµή του φόρτου εργασίας. 

5. Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός (1) µήνα από την τυπική έναρξη 

των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου. 

6. Για τις µη εγκεκριµένες εισηγήσεις αναθέσεων οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να επανέλθουν 

εντός 15 ηµερών. 

 

 

Β. Θεµατολογία πτυχιακής εργασίας 

1. Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει κατά βάση να περιλαµβάνουν την ανάπτυξη εφαρµογής ή 

άλλου συστήµατος που σκοπό έχει να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά σε ικανοποιητικό 

βαθµό ένα υπαρκτό πρόβληµα. 

2. Θεωρητικές πτυχιακές εργασίες επιτρέπονται µόνο όταν πρόκειται ο σπουδαστής να 

αναπτύξει τµήµατα µετά από ουσιαστική επεξεργασία (π.χ. σύνοψη συµπερασµάτων και 

αποτελεσµάτων που αναφέρονται σε επιστηµονικές εργασίες των τελευταίων πέντε ετών).  

3. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάθεση πτυχιακών εργασιών που προκύπτουν είτε 

από µετάφραση είτε από απλή παράθεση έτοιµων κειµένων (από κλασικά επιστηµονικά 

βιβλία, κλπ) γύρω από γνωστές τεχνολογίες που απλά παρουσιάζουν εγκυκλοπαιδικό 

ενδιαφέρον. 
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Γ. Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών, ∆ιάρκεια - ∆ιακοπή 

Ο χρόνος εκπόνησης πτυχιακών εργασιών είναι τουλάχιστον (1) ένα εξάµηνο και όχι µεγαλύτερος 

από τρία (3)  εξάµηνα. 

Στη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ο εισηγητής και ο σπουδαστής βρίσκονται σε 

τακτική επικοινωνία (συνίσταται η υποβολή µηνιαίας έκθεσης προόδου από το φοιτητή), έτσι 

ώστε ο εισηγητής να µπορεί να ελέγχει και να καθοδηγεί την εξέλιξη της πτυχιακής εργασίας. Ο 

εισηγητής υποχρεούται να εξασφαλίζει την πρόσβαση του σπουδαστή στα εργαστήρια τα οποία 

είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.  

Ο σπουδαστής έχει δικαίωµα να ζητήσει εξοπλισµό για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Ο 

εξοπλισµός αυτός παραµένει στο Τµήµα είτε ως εξοπλισµός είτε ως µέρος της κατασκευής. 

Σε περίπτωση υπέρβασης των τριών εξαµήνων γίνεται διακοπή της πτυχιακής. Σε αυτή την 

περίπτωση ο σπουδαστής δικαιούται να κάνει αίτηση για εκπόνηση νέας πτυχιακής εργασίας. 

Ο εισηγητής έχει δικαίωµα να διακόψει πτυχιακή εργασία σε εξέλιξη αν συντρέχουν σοβαροί 

λόγοι και κατόπιν σύµφωνης γνώµης των αρµοδίων οργάνων του Τµήµατος. 

Η πτυχιακή µπορεί να διακοπεί ύστερα από έγγραφη αίτηση του σπουδαστή ή των σπουδαστών 

µε την κατάλληλη αιτιολόγηση και έγκριση από τα αρµόδια όργανα του Τµήµατος. 

 

∆. Αξιολόγηση πτυχιακής εργασίας 

Με το πέρας της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας ο σπουδαστής καταθέτει µε σύµφωνη γνώµη 

του εισηγητή αίτηση εξέτασης στη Γραµµατεία του Τµήµατος και ένα αντίτυπο της πτυχιακής 

εργασίας, σε µορφή βιβλίου µε σκληρό εξώφυλλο καθώς και τρία αντίτυπα (σε απλή µορφή χωρίς 

σκληρό εξώφυλλο) για τα µέλη της επιτροπής εξέτασης. Επίσης κατατίθεται σε ηλεκτρονική 

µορφή (CD) η περίληψη της πτυχιακής µαζί µε λέξεις κλειδιά. 

Η τριµελής επιτροπή εξέτασης (της οποίας µέλος είναι και ο εισηγητής) ορίζεται από τα αρµόδια 

όργανα του Τµήµατος και έχει στη διάθεσή της χρονική περίοδο από τουλάχιστον δυο βδοµάδες 

για τη µελέτη της πτυχιακής εργασίας.  

Η ηµεροµηνία εξέτασης καθορίζεται από τον εισηγητή σε συνεννόηση µε τους άλλους δύο 

εξεταστές σε χρόνο όχι µεγαλύτερο του ενός µηνός από τον ορισµό της επιτροπής εξέτασης. 
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Η επιτροπή αξιολογεί την πτυχιακή στις ακόλουθες κατηγορίες:  

Γραπτή τεκµηρίωση 

(πληρότητα, σαφήνεια, 

διατύπωση, παρουσίαση) 

Προφορική εξέταση 

(παρουσίαση – ερωτήσεις) 

Βιβλιογραφικές πηγές –

διερεύνηση – ανάπτυξη  

40% 30% 30% 

Μετά το πέρας της εξέτασης ο εισηγητής υποχρεούται να καταθέσει στη Γραµµατεία του 

Τµήµατος τη βαθµολογία. Ο τελικός βαθµός της πτυχιακής εργασίας προκύπτει από το µέσο όρο 

των τριών βαθµών των τριών αξιολογητών. 

Αν η επιτροπή διαπιστώσει ουσιαστικές ελλείψεις στην πτυχιακή βάση των κριτηρίων 

αξιολόγησης, µπορεί να ζητήσει την αναθεώρηση και την επανα-υποβολή της, σε διάστηµα 1-3 

µηνών ανάλογα µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις  της (διατυπωµένες γραπτώς). Σε αυτή την 

περίπτωση η εξέταση της πτυχιακής γίνεται από την ίδια επιτροπή. 

 

Ε. Μορφή και δοµή του βιβλίου της πτυχιακής 

Η µορφή του βιβλίου θα έχει την ακόλουθη δοµή (πρότυπο έγγραφο πτυχιακής είναι αναρτηµένο 

στο site του Τµήµατος): 

� Εξώφυλλο (σκληρό, χρώµατος µπορντό µε χρυσά γράµµατα, όπου θα αναφέρονται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

Λογότυπο του ΤΕΙ Λαµίας 

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ 

  ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

  ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

  Θέµα Πτυχιακής  

            Ονοµατεπώνυµο Σπουδαστή 

            Ονοµατεπώνυµο Επιβλέποντα  

Λαµία, ΕΤΟΣ     

� Εσώφυλλο, όπως το εξώφυλλο 

� Ευχαριστίες (προαιρετικά) 

� Περίληψη  

� Περιεχόµενα 

� Κείµενο πτυχιακής εργασίας (ταξινοµηµένο σε κεφάλαια) 

� Βιβλιογραφία 

� Παραρτήµατα (όπου κρίνεται αναγκαίο) 


