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1. Εισήγηση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών

Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών μπορούν να αναλαμβάνουν τα μέλη Ε.Π., οι
Επιστημονικοί/Εργαστηριακοί Συνεργάτες καθώς και οι Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
του Τμήματος. Επιτρέπεται η συν-επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών από ένα μέλος
Ε.Π. και ένα Επιστημονικό/Εργαστηριακό Συνεργάτη/Πανεπιστημιακό Υπότροφο ή
από 2 μέλη Ε.Π. του Τμήματος ή από ένα μέλος Ε.Π. του Τμήματος και ένα μέλος
Ε.Π. άλλων Τμημάτων της Σχολής. Η επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών από τα μέλη
Ε.Π. θεωρείται διδακτικό έργο (άρθρο 31 του ν. 4009/2011) και αναφέρεται στις
αναθέσεις μαθημάτων.
Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών
πριν το πέρας του χειμερινού εξαμήνου. Τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών
Εργασιών ανακοινώνονται στη συνέχεια στους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι
έρχονται σε επαφή με τους εισηγητές των θεμάτων που τους ενδιαφέρουν.
2. Ανάθεση Πτυχιακών Εργασιών

Δικαίωμα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται
τουλάχιστον στο Ζ’ τυπικό εξάμηνο με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 150
διδακτικές μονάδες.
Η Πτυχιακή Εργασία πρέπει να περιλαμβάνεται στη δήλωση μαθημάτων, όσο διαρκεί
η εκπόνησή της.
Οι αναθέσεις των Πτυχιακών Εργασιών γίνονται στην αρχή του εαρινού εξαμήνου
κάθε ακαδημαϊκού έτους, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από
Αίτηση Ανάθεσης Πτυχιακής Εργασίας (ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΕ1). Κοινό θέμα Πτυχιακής
Εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα 2-3 φοιτητών με σαφή κατανομή του
έργου.
3. Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Τυπική ημερομηνία έναρξης της Πτυχιακής Εργασίας θεωρείται η ημερομηνία
έναρξης του εαρινού εξαμήνου. Η διάρκεια εκπόνησης των Πτυχιακών Εργασιών
είναι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο (τουλάχιστον 4 ημερολογιακοί μήνες). Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη ακαδημαϊκό εξάμηνο
υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. Η καταληκτική
ημερομηνία παράδοσης όλων των Πτυχιακών Εργασιών που εκπονούνται κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στην αρχή του εαρινού
εξαμήνου.
Αν η Πτυχιακή Εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του εαρινού ακαδημαϊκού
εξαμήνου, τότε ο φοιτητής οφείλει να υποβάλλει έκθεση προόδου καθώς και
αιτιολογημένη αίτηση παράτασης. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την
παράταση εκπόνησης κατά ένα εξάμηνο ή τη διακοπή της Πτυχιακής Εργασίας.
Διακοπή της Πτυχιακής Εργασίας αποφασίζεται από τη Συνέλευση σε περίπτωση
ανεπαρκούς προόδου ή μη υποβολής της απαιτούμενης έκθεσης προόδου από τον
φοιτητή. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής οφείλει να ξεκινήσει καινούρια Πτυχιακή
Εργασία το επόμενο εαρινό εξάμηνο.
Ο Επιβλέπων εξασφαλίζει την πρόσβαση του φοιτητή στα εργαστήρια, που είναι
απαραίτητα για την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας.
Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει από το Τ.Ε.Ι. να χρηματοδοτήσει εργαστηριακό
εξοπλισμό μέχρι 300 Ευρώ ανά Πτυχιακή Εργασία. Ο εξοπλισμός αυτός παραμένει
στο Τμήμα.

4. Συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγίες για τη συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας σχετικές με τη δομή της, τον
τρόπο σύνταξης της βιβλιογραφίας και τη μορφολογία του κειμένου δίνονται στο
μορφολογικό πρότυπο πτυχιακών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το οποίο υπάρχει σε ξεχωριστό αρχείο στην ιστοσελίδα του
Τμήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα της λογοκλοπής (αυτολεξεί παράθεση
τμημάτων από βιβλία ή άλλες εργασίες χωρίς να περικλείονται σε εισαγωγικά και
χωρίς να αναφέρεται η πηγή) ή αντιγραφής (αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά
ακόμα κι αν συνοδεύεται από αναφορά της πηγής) είτε αυτούσιων εργασιών είτε
τμημάτων τους. Εκτενέστερες οδηγίες για το θέμα της λογοκλοπής ή αντιγραφής και
οδηγίες για την αποφυγή της περιλαμβάνονται επίσης στο μορφολογικό πρότυπο
πτυχιακών του Τμήματος. Στην αρχή κάθε Πτυχιακής Εργασίας πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται η ακόλουθη δήλωση περί λογοκλοπής η οποία πρέπει να
υπογράφεται από τον φοιτητή:
«Ο υπογράφων (ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας) δηλώνω ότι:
1) Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία με τίτλο (Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας) είναι
καρπός δικής μου εργασίας.
2) Σε οποιοδήποτε σημείο του κειμένου έχει χρησιμοποιηθεί αυτούσιο κείμενο από
άλλη εργασία, βιβλίο, άρθρο, ιστοσελίδα κλπ, αυτό περικλείεται υποχρεωτικά σε
εισαγωγικά και αναφέρεται η ακριβής προέλευσή του με σχετική αναφορά στη
βιβλιογραφία της Πτυχιακής Εργασίας. Χρήση αυτούσιου κειμένου χωρίς
εισαγωγικά και χωρίς αναφορά στην πηγή θεωρείται λογοκλοπή. Χρήση
αυτούσιου κειμένου χωρίς εισαγωγικά ακόμα κι αν αναφέρεται η πηγή του
θεωρείται αντιγραφή. Αντίστοιχα αναφέρονται και οι εξισώσεις, τμήματα κώδικα,
φωτογραφίες, πίνακες κλπ τα οποία δεν είναι αποκλειστικά καρπός δικής μου
εργασίας.
5. Αξιολόγηση Πτυχιακών Εργασιών

Με το πέρας συγγραφής της Πτυχιακής Εργασίας ο φοιτητής καταθέτει, με σύμφωνη
γνώμη του Επιβλέποντα, αίτηση εξέτασης στη Γραμματεία του Τμήματος, που
συνοδεύεται από την Πτυχιακή Εργασία σε ηλεκτρονική μορφή (για τους εξεταστές).
Η εξέταση των Πτυχιακών Εργασιών γίνεται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών
περιόδων με Πρόγραμμα και τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης που εγκρίνονται από
τη Συνέλευση του Τμήματος. Μέλος της τριμελούς Επιτροπής εξέτασης είναι και ο
Εισηγητής ή Επιβλέπων της Πτυχιακής Εργασίας. Οι Πτυχιακές Εργασίες που
ολοκληρώνονται κανονικά το εαρινό εξάμηνο εξετάζονται κατά τη διάρκεια της Α’
εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου, ενώ όσες έχουν λάβει παράταση
εξετάζονται είτε κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου είτε
κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου.
Μετά το πέρας της εξέτασης, ο Επιβλέπων υποχρεούται να καταθέσει στη
Γραμματεία του Τμήματος το Πρακτικό Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας
(ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΕ2) μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου και ο φοιτητής
υποχρεούται να καταθέσει την Πτυχιακή Εργασία σε έντυπη (αντίγραφο βιβλιοθήκης)
και ηλεκτρονική μορφή (σε CD) καθώς και την κατασκευή (αν υπάρχει).

Διάγραμμα ροής Πτυχιακής Εργασίας
Ανακοίνωση θεμάτων προτεινόμενων
Πτυχιακών Εργασιών
(πριν το πέρας του χειμερινού εξαμήνου)

Οι φοιτητές επικοινωνούν με τους εισηγητές των
θεμάτων που τους ενδιαφέρουν

Ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας
(Αρχή του εαρινού εξαμήνου)

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
(Εαρινό εξάμηνο: Φεβρουάριος – Ιούνιος,
έως την καταληκτική ημερομηνία που ανακοινώνεται
από το Γραμματεία)

Ολοκλήρωση;
(Καταληκτική
ημερομηνία εαρ.
εξαμ.)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αιτιολογημένη αίτηση
παράτασης με έκθεση
προόδου

Αίτηση εξέτασης

Ορισμός Επιτροπής από τη
Συνέλευση του Τμήματος

Επαρκής
πρόοδος

Απόφαση
Συνέλευσης
(Ιούνιος)

Συνέχιση εκπόνησης
Πτυχιακής Εργασίας στο
χειμερινό εξάμηνο

Εξέταση / Παρουσίαση
Πτυχιακής Εργασίας
(Α’ εξεταστική εαρ. εξαμ.)

ΝΑΙ

Αίτηση εξέτασης

Ορισμός Επιτροπής από τη
Συνέλευση του Τμήματος

Εξέταση / Παρουσίαση
Πτυχιακής Εργασίας
(Εξετ. περ. Σεπτεμβρίου ή
Α’ εξεταστική χειμ. εξαμ.)

Ολοκλήρωση;
(Καταληκτική
ημερομηνία
χειμ. εξαμ.

Ανεπαρκής
πρόοδος ή μη
υποβολή αίτησης

Οριστική Διακοπή

ΟΧΙ

Οριστική διακοπή

(ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΕ1)
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ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επώνυμο:
Όνομα:
ΑΜ:
Email:
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
Προς το
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Λαμία,

/

/

Παρακαλώ να μου αναθέσετε την Πτυχιακή Εργασία με τίτλο
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
με εισηγητή τον κ. ______________________________________________________
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση του κανονισμού Πτυχιακής Εργασίας.

Υπογραφή φοιτητή/φοιτήτριας

Εγκρίνω την ανάθεση του παραπάνω θέματος στον φοιτητή/στην φοιτήτρια
_________________________________________________________________

Υπογραφή Εισηγητή

(ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΕ2)
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φοιτητής/τρια
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας
Εισηγητής
(ή Επιβλέπων αν έχει
ορισθεί διαφορετικός)
Μέλη Επιτροπής
Αξιολόγησης
Πρακτικό ορισμού
Επιτροπής

1.
2.
3.
Πρακτικό
της Συνέλευσης
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε

Ημερομηνία εξέτασης
Αξιολόγηση:
Μέλος 1
Γραπτό δοκίμιο (40%)

Βαθμολογείται η ποιότητα του
γραπτού δοκιμίου (τεχνική
πληρότητα, γλωσσική επάρκεια
κλπ)

Προφορική παρουσίαση /
εξέταση (30%)

Αξιολογείται η πληρότητα της
παρουσίασης, η τεχνική επάρκεια
και η ικανότητα απάντησης
τεχνικών ερωτήσεων

Εργαστηριακό μέρος (30%)

Αξιολογείται το πρακτικό μέρος
της Πτυχιακής Εργασίας (το
ποσοστό ολοκλήρωσης, ο βαθμός
δυσκολίας κλπ)

Τελικός βαθμός
(0.4*Γ+0.3*Π+0.3*Ε)

Γενικά σχόλια επιτροπής

Ημερομηνία:
Τα μέλη της επιτροπής

Μέλος 2

Μέλος 3

Μέσος όρος

