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ΚΑΝΟΝΙΜΟ
ΔΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ
ΣΟΤ ΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ
Κάζε θνηηεηήο, ζην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην Σκήκα, είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη
κία πηπρηαθή εξγαζία πνπ ζα πξαγκαηεχεηαη θάπνην ζχγρξνλν ζέκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ή/θαη
ησλ Σειεπηθνηλσληψλ.

Α. ΒΑΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ
Α.1 Θέκαηα Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ θαη Αλάζεζε Πηπρηαθήο Δξγαζίαο
ηφρνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα κπνξεί λα απνδείμεη ν θνηηεηήο φηη:
 είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη γλψζεηο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ή φηη
 είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλήζεη, λα θαηαλνήζεη θαη λα πξνβεί ζε ζπλζεηηθή επεμεξγαζία
λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο ηνπ
Σκήκαηνο.
Πηπρηαθή Δξγαζία αλαζέηνπλ ζε θνηηεηέο (α) ηα κέιε Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο θαη (β) νη
Γηεπζπληέο Σνκέσλ, ζε πεξίπησζε ζέκαηνο πνπ πξνηείλεηαη γηα επίβιεςε απφ Δπηζηεκνληθνχο πλεξγάηεο ή κέιε Δ.Π. άιισλ Σκεκάησλ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. βαζκφο δπζθνιίαο, φγθνο απαηηνχκελεο εξγαζίαο) είλαη δπλαηφ λα αλαηεζεί ην ίδην ζέκα ζε δχν θνηηεηέο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα απφ ηνλ επηβιέπνληαλ
εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα είλαη δηαθξηηφο ν ξφινο ηνπ θάζε θνηηεηή θαη επίζεο εθηθηή ε αλεμάξηεηε αμηνιφγεζή ηνπο.
Γηα ηελ αλάιεςε πηπρηαθήο εξγαζίαο ν θνηηεηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή εηνηκάδνπλ κηα πεξίιεςε (100-150 ιέμεηο) ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, φπνπ
αλαθέξεηαη πεξηιεπηηθά ν ζθνπφο, ε κεζνδνινγία θαη ν ζηφρνο ηεο εξγαζίαο. πληζηάηαη
ζηνπο επηβιέπνληεο ζεκάησλ πηπρηαθψλ, λα δηεπθξηλίδνπλ - κε ηελ απαηηνχκελε ζαθήλεηα θαη
πιεξφηεηα ζηελ ελ ιφγσ πεξίιεςε - θάζε ζηνηρείν ηνπ ζέκαηνο πνπ θξίλνπλ φηη πξέπεη λα
ιεθζεί ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη θξίζεο ηνπο πξνο έγθξηζε. Η πεξίιεςε απηή
καδί κε ζρεηηθή Γήισζε Αλάζεζεο (έληππν Παξαξηήκαηνο Α ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ) ππνβάιιεηαη απφ ην θνηηεηή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο γηα έγθξηζε απφ ην πξνηεηλφκελν
κέινο Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο (ή ηνλ αξκφδην Γηεπζπληή Σνκέα) θαη ζηε ζπλέρεηα πξνψζεζε
πξνο ην Μεηξψν Φνηηεηψλ.
Γηα λα γίλεη αλάζεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο ζε θνηηεηή, πξέπεη απηφο λα βξίζθεηαη ζην
ηειεπηαίν έηνο ζπνπδψλ θαη λα έρεη εμεηαζηεί επηηπρψο ζηα 2/3 ησλ καζεκάησλ κε ην ραξαθηεξηζκφ Τπνρξεσηηθά θαη Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά. Απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία.
Δπηζπκεηφ είλαη λα έρεη εμεηαζηεί επηηπρψο θαη ζηα καζήκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο ψζηε λα έρεη ηελ νπζηαζηηθή γλσζηηθή ππνδνκή γηα ηελ εθπφλεζή ηεο!
Δπηπιένλ πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάζεζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ κπνξεί λα
θαζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ θαη ν εθάζηνηε Σνκέαο καζεκάησλ.
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Α.2 Δθπόλεζε θαη Δπίβιεςε Πηπρηαθήο Δξγαζίαο
Κάζε ηαθηηθφ ή έθηαθην κέινο ηνπ Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπ
αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςε αξηζκνχ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηηο ψξεο δηδαθηηθνχ
έξγνπ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. Ο αξηζκφο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα επηβιέπνπλ
ηα κέιε ηνπ Δ.Π. δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) ζηελ εθάζηνηε ρξνληθή ζηηγκή.
Σν ηαθηηθφ ή έθηαθην κέινο Δ.Π. πνπ έρεη πξνηείλεη ην ζέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη
επηβιέπεη ηελ πξφνδν ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο, θαζνδεγεί ηνπο θνηηεηέο ζηελ αλαδήηεζε ηεο θαιχηεξεο ιχζεο, θξνληίδεη γηα ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ δηεπθνιχλζεσλ ζε ρψξνπο θαη ζε εμνπιηζκφ. Δπίζεο αηηείηαη ηε δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα
αλαιψζηκα πιηθά, θιπ. Γηα πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξνπο εθηφο ΣΔΙ,
ν επηβιέπσλ εθπαηδεπηηθφο επσκίδεηαη επίζεο ηελ επίβιεςε ζην επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ
κέξνο ηεο εξγαζίαο.
Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην,
νη ρψξνη θαη ν εμνπιηζκφο θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ αλαγθαία νηθνλνκηθά κέζα ηνπ ΣΔΙ. Πηπρηαθή εξγαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο εθηφο ΣΔΙ ζε νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα, ππεξεζίεο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, θιπ.
Η επεμεξγαζία ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη πέξα απφ ηε ιήμε ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζέκαηνο. Η
αλψηεξε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο νξίδεηαη ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, κε
εκεξνκελία εθθίλεζεο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Γήισζεο Αλάζεζεο. Σν επηβιέπνλ κέινο Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, ή ν Γηεπζπληήο Σνκέα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επηβιέπνλ κέινο είλαη
Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ή κέινο ΔΠ άιινπ Σκήκαηνο, κπνξεί λα παξαηείλεη γηα αθφκε
έλα εμάκελν ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κεηά απφ ζρεηηθή θαη αηηηνινγεκέλε
αίηεζε ηνπ θνηηεηή. Γηαθνξεηηθά ν θνηηεηήο απηνκάησο παξαηηείηαη ηνπ ζέκαηνο θαη νθείιεη
λα αλαιάβεη άιιν, κε λέα δηαδηθαζία αλάζεζεο.
Οη πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα έθηαθηα κέιε Δ.Π. (εθπαηδεπηηθνχο κε
ζχκβαζε), ζα πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη κέζα ζηα φξηα ηεο ζχκβαζήο ηνπο. ε πεξίπησζε
δηαθνπήο ηνπο (γηα νπνηνδήπνηε ιφγν), δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο επίβιεςεο
απφ κφληκν κέινο Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, ζπλαθνχο εηδίθεπζεο, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην Σνκέα ηνπ Σκήκαηνο.

Α.3 Παξνπζίαζε-Τπεξάζπηζε Πηπρηαθήο Δξγαζίαο
Όηαλ νινθιεξσζεί ε εθπόλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο (κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ
επηβιέπνληα) ν θνηηεηήο(-ηξηα) ζπκπιεξώλεη ειεθηξνληθά ηε Γήισζε Οινθιήξσζεο
Πηπρηαθήο θαη ηελ απνζηέιιεη κε email ζηνλ επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθό. ηελ ελφηεηα
"πκπεξάζκαηα" ηεο Γήισζεο ζα πξέπεη λα αλαγξαθεί ηη ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο πνπ ζπλφδεπε ηελ αξρηθή Γήισζε Αλάζεζεο. Γηα ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο ηεο Γήισζεο (ζπλεμεηαζηέο, εκ/λία θαη ρψξνο εμέηαζεο, θηι) ν(ε) θνηηεηήο(-ηξηα) ξσηά έγθαηξα ηνλ επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθφ πνπ είλαη θαη ν πξψηνο εμεηαζηήο. Οη
άιινη δχν ζπλεμεηαζηέο/ζπλβαζκνινγεηέο πξέπεη λα είλαη δχν κέιε ΔΠ, θαηά ην δπλαηφλ
ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο.
ηε ζπλέρεηα, ν επηβιέπσλ εθπαηδεπηηθφο ππνβάιιεη ηε Γήισζε Οινθιήξσζεο ηεο
Πηπρηαθήο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ελψ ν(ε) θνηηεηήο(-ηξηα) εηνηκάδεη ην θείκελν
ηεο αλαθνίλσζεο γηα ην Ηκεξνιόγην ηνπ Σκήκαηνο θαη ην απνζηέιιεη κε email ζηνλ επη2/18

βιέπνληα εθπαηδεπηηθό. Σν θείκελν ηεο αλαθνίλσζεο πεξηιακβάλεη: ηα ζηνηρεία ηνπ(ηεο)
θνηηεηή(-ηξηαο), ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο, ηελ εκεξνκελία θαη ην ρψξν εμέηαζεο, θαζψο θαη ηα
κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Η αλαθνίλσζε αλαξηάηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθφ ή ηε γξακκαηεία, ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα λσξίηεξα ηεο εκεξνκελίαο εμέηαζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηβιέπσλ είλαη επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ή κέινο ΔΠ άιινπ
Σκήκαηνο, ην ξφιν ηνπ πξψηνπ εμεηαζηή/βαζκνινγεηή αλαιακβάλεη ν αξκφδηνο Γηεπζπληήο
Σνκέα. Η γλσζηνπνίεζε ζην Ηκεξνιφγην ηνπ Σκήκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή θαη απαξαίηεηε,
ε δε εμέηαζε είλαη αλνηθηή θαη δεκφζηα.
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινπζνχλ ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο θαη ππνβάιινπλ
δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ άπνςε γηα ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο ιχζεο πνπ δφζεθε ζην πξφβιεκα θαη γηα ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ θαζελφο απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο θνηηεηέο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο ε ηξηκειήο επηηξνπή ζπλεδξηάδεη
θαη θαζνξίδεη ην βαζκφ πνπ ζα δνζεί ζηελ πηπρηαθή εξγαζία ή ζε θαζέλα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο πνπ παξνπζίαζαλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία ηνπο. Κάζε κέινο ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνθαζίδεη μερσξηζηά γηα ην βαζκφ πνπ ζα δνζεί ζηελ πηπρηαθή εξγαζία ή ζε θαζέλα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα επεμεξγαζίαο μερσξηζηά. Έηζη
ν ηειηθφο βαζκφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ή ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο
είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο
(βάζεη ηνπ Φχιινπ Αμηνιφγεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β).
Σν πξαθηηθφ βαζκνινγίαο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξψην εμεηαζηή ζην Σκήκα.
Δηδηθφηεξεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο
δίλνληαη ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο νδεγνχ.
Πηπρηαθέο Δξγαζίεο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο είλαη ηδηαίηεξα πςεινχ επηπέδνπ, αλαξηψληαη επηπξφζζεηα ζηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα ζην site ηνπ Σκήκαηνο,
ζηελ δηεχζπλζε: http://www.cs.teilar.gr/CS/Ptyxiakhbest.jsp
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Β. ΟΓΗΓΙΔ ΤΓΓΡΑΦΗ
ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη νδεγίεο ζπγγξαθήο κηαο πηπρηαθήο εξγαζίαο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε δχν κέξε: 1) νπζηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο, θαη 2) ηππηθέο πξνδηαγξαθέο.

Β.1 Οπζηαζηηθέο Πξνδηαγξαθέο
Οη νπζηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη είλαη:
1. ε πξσηνηππία επεμεξγαζίαο ζέκαηνο θαη ε έλδεημε δεκηνπξγηθήο θαη πξσηφηππεο ζθέςεο
2. ε πιεξφηεηα ηνπ ζέκαηνο ψζηε ε πηπρηαθή λα απνηειεί κία ζπλεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε επηζηεκνληθή εξγαζία,
3. ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ,
4. ε ινγηθή νξγάλσζε θαη αλάπηπμε,
5. ε επάξθεηα βηβιηνγξαθηθήο ππνζηήξημεο κε αλαθνξέο ζε έγθπξε θαη πξφζθαηε βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, ε νπνία ζα δίλεη θχξνο θαη ζα ηεθκεξηψλεη ην ζέκα,
6. ε ζαθήλεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ε ρξήζε δφθηκσλ επηζηεκνληθψλ φξσλ.

Β.2 Σππηθέο Πξνδηαγξαθέο
Οη ηππηθέο πξνδηαγξαθέο εμαζθαιίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ (βι. δ σο δ) απφ ην πξφηππν πηπρηαθήο πνπ δίλεηαη1 γηα απηφ ην ζθνπφ. Γεληθά πεξηιακβάλνπλ:

α. Γεληθό Ύθνο
Η πηπρηαθή εξγαζία πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηε, ζαθήο, πεξηεθηηθή θαη πιήξεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα αθφινπζα:
•
•
•
•
•

•
•

νξζφηεηα πεξηερνκέλνπ θαη θαζαξφηεηα απφςεσλ
αθξίβεηα θαη πεξηεθηηθφηεηα ελλνηψλ
ζσζηή νξζνγξαθία, γξακκαηηθή θαη ζηίμε
θαιφ γισζζηθφ χθνο – ζπλίζηαηαη ε γξαθή ζε ηξίην πξφζσπν (π.ρ. "δεκηνπξγήζεθε
κηα βάζε δεδνκέλσλ" αληί "δεκηνχξγεζα" ή "δεκηνπξγήζακε κηα βάζε δεδνκέλσλ")
λα κελ πεξηέρεη ζηείξα κεηάθξαζε ελλνηψλ πνπ νδεγεί ζε πξνηάζεηο ρσξίο λφεκα θαη
γεληθά λα κελ πεξηέρεη πξάγκαηα πνπ δελ είλαη θαηαλνεηά απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηεο
πηπρηαθήο
θαιή νξγάλσζε θεθαιαίσλ θαη "δνπιεκέλεο" παξαγξάθνπο θαη πξνηάζεηο
πξνζεγκέλε ζειηδνπνίεζε θαη αηζζεηηθή (ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ template).

β. Γιώζζα
Η πηπρηαθή γξάθεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα (δεκνηηθή, κνλνηνληθφ ζχζηεκα) ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Αλεμαξηήηνπ γιψζζαο, ηα νξζνγξαθηθά ιάζε, ηα ιάζε ζηε ζηίμε θαη ζηε ζχληαμε πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Ο θνηηεηήο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί έγθξηην ιεμηθφ ηεο
γιψζζαο ζηελ νπνία γξάθεη. Δπηπξφζζεηα, ζπλίζηαηαη λα δνζεί ε πηπρηαθή γηα απιή αλάγλσζε ζε ηξίην άηνκν (π.ρ. ζπκθνηηεηή) θαζψο απηφ βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ νξζνγξαθηθψλ
ή/θαη ζπληαθηηθψλ ιαζψλ.
1

Σν URL γηα ιήςε ηνπ πξνηχπνπ: http://www.cs.teilar.gr/CS/Ptyxiakh.jsp
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γ. Μέγεζνο
Γελ ππάξρεη θαζνξηζκέλν κέγεζνο γηα κηα πηπρηαθή εξγαζία. Γεληθά εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα
είλαη κεηαμχ ησλ 15.000 θαη 25.000 ιέμεσλ ζην θχξην κέξνο ηεο (εθηφο ησλ πηζαλψλ παξαξηεκάησλ). Δξγαζίεο κε έληνλν εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αλαιπηηθά κε ρξήζε καζεκαηηθψλ παξαζηάζεσλ, ζρεδίαζε αιγνξίζκσλ θαη πινπνίεζε θάπνηαο
ζχλζεηεο εθαξκνγήο είλαη γεληθά κηθξνχ κεγέζνπο (π.ρ. κέρξη 10.000 ιέμεηο).

δ. ειηδνπνίεζε
Η πηπρηαθή ζπλίζηαηαη λα ζειηδνπνηείηαη γηα εθηχπσζε δηπιήο φςεο (εκπξφο - πίζσ) ζε ραξηί
Α4 (297 mm x 210 mm). Tα πεξηζψξηα ησλ ζειίδσλ θαζνξίδνληαη ζε 2.5 cm γηα φιεο ηηο
πιεπξέο ησλ ζειίδσλ. Δπηπξφζζεηα, ζηελ πιεπξά πνπ ζα γίλεη ην δέζηκν ησλ ζειίδσλ (βηβιηνδεζία/gutter) λα ππάξρεη επηπιένλ θελφ 1 cm. Σν δέζηκν ηεο πηπρηαθήο πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζε δηαδνρηθέο αλαγλψζεηο ηεο (ζπξνθφιιεζε ή ζπηξάι).
Η πηπρηαθή δελ είλαη απαξαίηεην λα ππνβιεζεί ηππσκέλε. Μεηά ηνλ νξηζκφ ηεο
ηξηκεινχο επηηξνπήο, ζα πξέπεη λα ξσηεζνχλ ηα κέιε ηεο απφ ηνλ/ε θνηηεηή/ηξηα πνπ εθπφλεζε ηελ πηπρηαθή, θαηά πφζν πξνηηκνχλ ηππσκέλν ή ειεθηξνληθφ αληίγξαθν. Δίηε ηππσκέλε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρείν PDF), ε πηπρηαθή ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο ζειηδνπνηεκέλε.
Κάζε θεθάιαην ηεο πηπρηαθήο ζα πξέπεη λα μεθηλά ζε λέα ζειίδα, θαηά πξνηίκεζε δεμηά ζειίδα. Οη ζειίδεο ηεο πηπρηαθήο δελ πξέπεη λα έρνπλ κεγάια θελά παξά κφλν αλ είλαη ε
ηειεπηαία ζειίδα θεθαιαίνπ.
Η αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη σο εμήο:
α) νη πξνθαηαξθηηθέο ζειίδεο (Πξφινγνο, Πεξηερφκελα, θηι) λα αξηζκνχληαη κε ιαηηληθή
αξίζκεζε (i, ii, iii, iv, θηι)
β) απφ ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ θαη κεηά λα ρξεζηκνπνηείηαη αξαβηθή αξίζκεζε (1, 2, 3, θηι).
Οη αξηζκνί ζειίδσλ πξνηείλεηαη λα βξίζθνληαη ζην θάησ κέξσλ ησλ ζειίδσλ (ππνζέιηδν) θαη α) πξνο ηελ θάησ εμσηεξηθή πιεπξά (φρη ζηελ πιεπξά ηεο ξάρεο) αλ πξφθεηηαη γηα
ζειηδνπνίεζε δηπιήο φςεο, ή β) θάησ δεμηά αλ πξφθεηηαη γηα ζειηδνπνίεζε κνλήο φςεο. Σν
εμψθπιιν δελ πξέπεη λα έρεη αξίζκεζε νχηε λα πξνζκεηξείηαη ζηελ αξίζκεζε ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ζειίδσλ.
Δάλ ε πηπρηαθή πεξηιακβάλεη παξαξηήκαηα, ηφηε απηά θέξνπλ ηνλ ηίηιν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β, θηι. Η χπαξμή ηνπο ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη απφ ην ππφινηπν
θείκελν, δει. ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηα παξαξηήκαηα θάπνπ κέζα ζην ππφινηπν θείκελν, δηαθνξεηηθά δελ έρνπλ ιφγν χπαξμεο. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε εθηχπσζε καθξνζθειψλ ηκεκάησλ θψδηθα εθηφο θη αλ είλαη απνιχησο αλαγθαίν. Πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε
ζε Παξάξηεκα κφλν ζεκαληηθψλ θαη κεγάισλ (άλσ ηεο κίαο ζειίδαο) ηκεκάησλ ηνπ θψδηθα.
Μηθξφηεξα ηκήκαηα πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κλείαο κπνξεί λα ελζσκαησζνχλ ζην θείκελν.

ε. Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ
Ο ηχπνο ηεο γξακκαηνζεηξάο (font) πξέπεη λα είλαη Times New Roman ή παξεκθεξήο serif
γξακκαηνζεηξά. Tν κέγεζνο ησλ γξακκάησλ (ζε points/ζεκεία – pt) πξέπεη λα είλαη 12 γηα ην
θπξίσο θείκελν, 28 γηα ηνπο ηίηινπο θεθαιαίσλ, θαη 17, 13, 12 γηα ηνπο ηίηινπο ππνελνηήησλ
δεπηέξνπ, ηξίηνπ θαη ηεηάξηνπ επηπέδνπ. ηηο ιεδάληεο λα ρξεζηκνπνηεζεί κέγεζνο 11 ελψ
ζηηο ππνζεκεηψζεηο (footer) κέγεζνο 10. Σν δηάζηηρν παξαγξάθνπ (χςνο γξακκψλ κέζα ζε
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παξάγξαθν) γηα ηηο παξαγξάθνπο θεηκέλνπ, νξίδεηαη ζε 1.5 γξακκέο. ην ηέινο ησλ παξαγξάθσλ θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη επηπιένλ ρψξνο 3 ζη. (points - pt) ψζηε λα μερσξίδνπλ νη δηαδνρηθέο παξάγξαθνη.

ζη. Πξόζζεηα ηνηρεία (Δηθόλεο, ρήκαηα, Πίλαθεο, Δμηζώζεηο, Κώδηθαο θηι)
Η αξίζκεζε γηα ηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, θσηνγξαθίεο θιπ λα γίλεηαη µε βάζε ην
θεθάιαην, π.ρ. ρήκα 4.3, Πίλαθαο 5.2. Κάζε ζρήκα, πίλαθαο, θηι. ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
απφ θαηαηνπηζηηθή ιεδάληα (legend) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηαλφεζή ηνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμεη θαλείο ζην θείκελν. Η ιεδάληα πξνεγείηαη ησλ πηλάθσλ θαη έπεηαη ησλ
ζρεκάησλ, εηθφλσλ, θηι. Γηα θάζε πίλαθα, ζρήκα, εηθφλα θηι, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία παξαπνκπή (cross-reference) ζε απηφ κέζα ζην θείκελν. Γηα ηελ εηζαγσγή ιεδάλησλ
θαη παξαπνκπψλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ απηνκαηηζκψλ πνπ παξέρνπλ νη ζχγρξνλνη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ. Ο θψδηθαο λα κνξθνπνηείηαη κε γξακκαηνζεηξά ζηαζεξνχ πιάηνπο (π.ρ. Courier, Courier New, θηι.) θαη κέγεζνο γξακκάησλ 10pt (ζεκεία).

δ. Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ
Ο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ θαη ππνελνηήησλ σο θαη ηξίηνπ επηπέδνπ θαζψο θαη ηε ζειίδα πνπ απηά μεθηλνχλ. Πξνηείλεηαη ε παξαγσγή
πίλαθα πεξηερνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ησλ απηνκαηηζκψλ πνπ παξέρνπλ νη ζχγρξνλεο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ.

ε. Βηβιηνγξαθία
Ο θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγθπξν ζχζηεκα βηβιηνγξαθίαο, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθφ, αξθεί λα είλαη εληαίν ζε φιε
ηελ εξγαζία. Ο θνηηεηήο επίζεο νθείιεη λα παξαζέηεη πιήξε θαηάινγν ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ή ζπλνιηθά ζε εηδηθή
ελφηεηα (ρσξίο αξίζκεζε), κεηά ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο πηπρηαθήο. Κάζε βηβιηνγξαθηθή
θαηαρψξεζε ζηελ ελφηεηα ηεο Βηβιηνγξαθίαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη σο παξαπνκπή κέζα ζην
θείκελν ηεο πηπρηαθήο, δηαθνξεηηθά δελ έρεη ιφγν χπαξμεο! Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
κπνξεί λα θαηαρσξεζνχλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ή κε αχμνληα αξηζκφ (π.ρ. [1]) αλάινγα κε ην
βηβιηνγξαθηθφ ζχζηεκα πνπ πηνζεηήζεθε. Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα ε αλάγθε χπαξμεο πεγψλ γηα πίλαθεο, ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο εξγαζίεο ή
βηβιία.

ζ. Οξγάλσζε Παξαδνηέσλ – Δπηζύλαςε CD-ROM
ην εζσηεξηθφ νπηζζφθπιιν ηεο πηπρηαθήο ζα πξέπεη λα επηθνιιάηαη θάθεινο κε CD ην νπνίν ζα πεξηέρεη:
α) Οιφθιεξε ηελ εξγαζία ζε επεμεξγάζηκε ειεθηξνληθή κνξθή (π.ρ. αξρείν Word),
β) Σελ εξγαζία ζε κνξθή PDF
γ) Σν παξαδνηέν ηεο πηπρηαθήο (π.ρ. ηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε) ηφζν σο ηειηθφ
πξντφλ (π.ρ. εθηειέζηκν αξρείν, ιεηηνπξγηθφο ηζηνρψξνο, θηι) φζν θαη σο πεγαίν θψδηθά. Ο πεγαίνο θψδηθαο ζα πξέπεη λα είλαη εθηελψο ζρνιηαζκέλνο. Απηφ ζεκαίλεη πξνζζήθε ζρνιίσλ ζε επίπεδν ζπλαξηήζεσλ-θιάζεσλ-κεζφδσλ θηι. αιιά θαη ζε απιέο εληνιέο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο ή δπζθνιίαο θαηαλφεζεο.
δ) Αξρείν θεηκέλνπ readme.txt κε ζαθείο νδεγίεο γηα ηνλ ελ δπλάκεη ιεηηνπξγηθφ έιεγρν
ηνπ παξαδνηένπ απφ ηξίηνλ, δειαδή, εθδφζεηο ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
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ε)

(ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, βηβιηνζήθεο, πηζαλά ζχλνια δεδνκέλσλ – datasets), ηπρφλ κε πξνθαλείο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ινγηζκηθψλ,
ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο πνπ απαηηήζεθαλ (π.ρ. ζε θάπνηνλ web server, γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, compiler), θηι.
πξναηξεηηθά, ηελ παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο (αξρείν PowerPoint ή PDF).

η. Δλδεηθηηθό Πεξηερόκελν Πηπρηαθήο Δξγαζίαο
Σα πεξηερφκελα ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη µε ηελ αθφινπζε ζεηξά:
ΔΞΧΦΤΛΛΟ
Σν εμψθπιιν πεξηγξάθεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: Σν ίδξπκα, ηε ζρνιή, ην ηκήκα, ην ζέκα, ηα
νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ, ην φλνκα ηνπ επηβιέπνληνο θαη ην έηνο θαηάζεζεο/εμέηαζεο. Έλα ππφδεηγκα εμσθχιινπ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα Γ πνπ αθνινπζεί.
ΠΡΧΣΗ ΓΔΞΙΑ ΔΛΙΓΑ: ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ
Σν θείκελν ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο δίλεηαη ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο νδεγνχ.
ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΛΙΓΑ
Πξέπεη λα είλαη φπσο ζην παξάξηεκα Γ πνπ αθνινπζεί.
Μεηά ην ζεκείν απηφ αξρίδεη ε αξίζκεζε ησλ εηζαγσγηθψλ ζειίδσλ.
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η πεξίιεςε απνηειεί µηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ
ηεο εξγαζίαο, καδί µε µία ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ. Γελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 350 ιέμεηο (φρη πάλσ απφ κία ζειίδα).
ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Δίλαη ζεκαληηθή ε αλαγλψξηζε ηεο βνήζεηαο πνπ έιαβε ν θνηηεηήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πξνπαξαζθεπήο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Μπνξεί λα είλαη αθαδεκατθή, ηερληθή, γξακκαηεηαθή, δηνηθεηηθή θαη πξνζσπηθή (π.ρ. νηθνγέλεηα). Γελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε µία ζειίδα.
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
Σα πεξηερφκελα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο πηπρηαθήο κέρξη επηπέδνπ ηξία.
Απηφ πεξηιακβάλεη ηα αξηζκεκέλα ηκήκαηα δειαδή ηα Κεθάιαηα (π.ρ. 1, 2, θηι), ηηο ελφηεηεο
εληφο απηψλ (π.ρ. 1.1, 1.2, θηι) θαη ηηο ππνελφηεηεο εληφο ησλ ελνηήησλ (π.ρ. 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, θηι), θαζψο θαη ηα κε αξηζκεκέλα ηκήκαηα (Πεξίιεςε, Δπραξηζηίεο, Πεξηερφκελα, Βηβιηνγξαθία, Παξαξηήκαηα).
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Κείκελν θεθαιαίνπ 1
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Κείκελν θεθαιαίνπ 2
ινηπά θεθάιαηα
Μηα ηππηθή πηπρηαθή έρεη ζπλήζσο 5 ή 6 θεθάιαηα. Από απηά ην 1ν θαη ην ηειεπηαίν είλαη
ηππνπνηεκέλα θαη αθνξνύλ ζηελ εηζαγσγή (ην 1ν) θαη ηα ζπκπεξάζκαηα & επεθηάζεηο (ην ηειεπ7/18

ηαίν), αληίζηνηρα. Σν ηέινο ηνπ 1νπ θεθαιαίνπ πεξηιακβάλεη κηα ζύληνκε θαηαγξαθή ηνπ ηη πεξηιακβάλνπλ ηα ππόινηπα θεθάιαηα ηεο πηπρηαθήο.
ην 2ν θεθάιαην γίλεηαη ζπλήζσο κηα επηζθόπεζε ηνπ επξύηεξνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ ζην
νπνίν εληάζζεηαη ε πηπρηαθή κε ζηαδηαθή εζηίαζε ζην εηδηθόηεξν ζέκα ηεο πηπρηαθήο.
ην 3ν θεθάιαην ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη επαθξηβώο ην πξόβιεκα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε πηπρηαθή.
ην 4ν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία επίιπζεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Πξέπεη λα γίλεη πιήξεο αλαθνξά θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ζε ινγηζκηθά πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ (πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ, βηβιηνζήθεο, βνεζεηηθέο εθαξκνγέο, θηι).
Σν 5ν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηερληθή (π.ρ. αξρηηεθηνληθή, δηαγξάκκαηα ξνήο, θηι) θαη
ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή (ζαλ ζπλνπηηθόο νδεγόο ρξήζεο) ηνπ παξαδνηένπ.
Σν 6ν θεθάιαην, όπσο ήδε εηπώζεθε, ζπλνςίδεη ην ηη έγηλε θαη δίλεη ιαβέο θαη βειηηώζεηο
ή/θαη επεθηάζεηο.
Τονίζεται ότι το περιεχόμενο που περιγράφεται παραπάνω είναι ενδεικτικό. Με εμαίξεζε ηα πξώην θαη ηειεπηαίν θεθάιαηα, ηα ππόινηπα (θαη ην πιήζνο ηνπο) πξνζδηνξίδνληαη από
ηε θύζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο θαη πάληα ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ επηβιέπνληα
ηεο πηπρηαθήο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ινηπά παξαξηήκαηα
Τιηθό πνπ δελ είλαη απνιύησο απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ όπσο γηα
παξάδεηγκα εθηελή ζύλνια δεδνκέλσλ, κεγάινη πίλαθεο, ζρέδηα-ζρήκαηα-εηθόλεο δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο, θηι. ηνπνζεηείηαη ζε παξαξηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα γίλεηαη αλαθνξά
ζε θάπνηα πινπνίεζε αιγνξίζκνπ θαη λα ππάξρεη κηα ζπλνπηηθή εθδνρή ζην θπξίσο θείκελν κε
ηελ αλαιπηηθή θαη εθηελή λα παξαηίζεηαη ζε Παξάξηεκα. Η αξίζκεζε ησλ παξαξηεκάησλ γίλεηαη µε θεθαιαία ειιεληθά γξάκκαηα Α, Β, Γ, θιπ.
ΟΠΙΘΟΦΤΛΛΟ
Δθόζνλ δεηεζεί εθηππσκέλν αληίγξαθν, ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ επηθνιιάηαη θάθεινο, ζηνλ
νπνίν επηζπλάπηεηαη CD κε ην πεξηερόκελν πνπ θαζνξίζηεθε παξαπάλσ (B2.ζη').

Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο παξνύζεο νδεγίεο ζπγγξαθήο, ππάξρεη πξόηππν έγγξαθν Word νξγαλσκέλν θαη ζειηδνπνηεκέλν ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο νδεγνύ. πζηήλεηαη εκθαηηθά ε ιήςε απηνύ ηνπ αξρείνπ
από ηνλ ηζηνρώξν ηνπ Σκήκαηνο (http://www.cs.teilar.gr/CS/Ptyxiakh.jsp) θαη ε
ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. ηελ ίδηα δηεύζπλζε ππάξρνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη όιεο νη θόξκεο/έληππα πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ παξόληα νδεγό εθπόλεζεο πηπρηαθήο (Παξαξηήκαηα Α, Β, Δ).
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Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΡΙΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΙΗ
Με ηελ πεξάησζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ν θνηηεηήο ηελ ππνβάιιεη νινθιεξσκέλε ζηνλ
επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε. Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο πξνηείλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο αθνχ πξψηα βεβαησζεί φηη έρεη ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα. Με απηή ηελ πξνυπφζεζε ζπληάζζεη ηε Γήισζε Οινθιήξσζεο Πηπρηαθήο (φπσο ζην
Παξάξηεκα Δ πνπ αθνινπζεί) ηελ νπνία θαηαζέηεη κε πξσηφθνιιν ζην ηκήκα θαη ζηελ νπνία
αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη ε πηπρηαθή εξγαζία πεξαηψζεθε επηηπρψο
θαη φηη εηζεγείηαη ηελ εμέηαζή ηεο.
Με ηνλ ίδην αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαηαζέηεη θαη ν θνηηεηήο ηελ πηπρηαθή ηνπ εξγαζία
ζε 2 ειεθηξνληθά αληίηππα (2 CD κε ην πεξηερφκελν πνπ θαζνξίζηεθε ζε άιιν ζεκείν ηνπ
παξφληνο νδεγνχ). ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο δχν θνηηεηψλ ηα αληίηππα πνπ θαηαζέηνληαη
είλαη 4. ηελ ζπλέρεηα θαζνξίδεηαη ε ηξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή θαη ν ρξφλνο εμέηαζεο
ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν Α.3 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ο (νη) θνηηεηήο (εο) ππνζηεξίδεη ηελ πηπρηαθή ηνπ εξγαζία ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, κε:
α.
β.

ηελ παξνπζίαζε ηεο κε ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 30 ιεπηψλ
ηελ ηεθκεξίσζε ηεο νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, κέζα απφ ηελ απάληεζε
ζηηο δηεπθξηληζηηθέο θαη εμεηαζηηθέο εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο.
Μεηά ην πέξαο ηεο ππνζηήξημεο θάζε κέινο ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηελ
έληππε θφξκα αμηνιφγεζεο (φπσο ζην Παξάξηεκα Β πνπ αθνινπζεί) γηα θάζε θνηηεηή μερσξηζηά (ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο) ε νπνία βαζίδεηαη ζηα εμήο θξηηήξηα:
Βαρύτητα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
1 Οπζηαζηηθέο Πξνδηαγξαθέο

70%

1. πξσηνηππία επεμεξγαζίαο ζέκαηνο θαη έλδεημε δεκηνπξγηθήο & πξσηφηππεο ζθέςεο
2. πιεξφηεηα ζέκαηνο & αθξίβεηα πεξηερνκέλνπ
3. ινγηθή νξγάλσζε θαη αλάπηπμε
4. ζαθήλεηα γξαπηνχ ιφγνπ θαη ρξήζε δφθηκσλ επηζηεκνληθψλ φξσλ
5. ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο βηβιηνγξαθίαο
2 Σππηθέο Πξνδηαγξαθέο

10%

Θεσξείηαη δεδνκέλε ε ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ζπγγξαθήο θαη
νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (γεληθή εκθάληζε, νξγάλσζε ζε θεθάιαηα, κνξθνπνίεζε,
ζειηδνπνίεζε, πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, βηβιηνγξαθία θαη παξαπνκπέο ζε απηή, χπαξμε
CD-ROM, θηι).
3 Παξνπζίαζε - Πξνθνξηθή Τπνζηήξημε

20%

Η παξνπζίαζε πξέπεη λα είλαη ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή. Θα πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηελ
νπζηαζηηθή δνπιεηά πνπ έγηλε θαη ιηγφηεξν ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξφ ηεο πηπρηαθήο. Η
απιή αλάγλσζε ησλ δηαθαλεηψλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη.
ΤΝΟΛΟ:
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100%

ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηκέξνπο βαζκνινγηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ
3 ζην ζχλνιν ησλ 10 κνλάδσλ, ηφηε γίλεηαη ηδηαίηεξε ηεθκεξίσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βαζκνινγηψλ απφ ηνπο εμεηαζηέο. ηελ ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη ην πξαθηηθφ βαζκνινγίαο ηεο πηπρηαθήο πνπ θαηαηίζεηαη ζην Σκήκα κέζσ πξσηνθφιινπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν
Α.3 παξαπάλσ.
ε πεξίπησζε πνπ κηα πηπρηαθή εξγαζία θξηζεί ειιηπήο απφ ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή
αλαπέκπεηαη γηα ζπκπιεξσκαηηθή επεμεξγαζία, νπφηε επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη παξνπζίαζήο ηεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα δίδεηαη γηα ηελ ζπκπιεξσκαηηθή
επεμεξγαζία ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν
θνηηεηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη θαη ην αληίγξαθν ηεο εξγαζίαο πνπ ππέβαιε ζηνλ Ήθαηζην.

Δάλ δηαπηζησζεί όηη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ππνπέζεη ζην ζνβαξό παξάπησκα
ηεο ινγνθινπήο ή/θαη αληηγξαθήο ηεο πηπρηαθήο, ηόηε απηόκαηα αθπξώλεηαη ε δηαδηθαζία εθπόλεζεο θαη ε πηπρηαθή εξγαζία κεδελίδεηαη. Απηό ζα γίλεηαη ζε νπνηαδήπνηε θάζε δηαπηζησζεί ην παξάπησκα, είηε θαηά ηελ εθπόλεζε, είηε θαηά
ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε (αξηζκ. 72/2011 Πξαθηηθό Γ Σκήκαηνο).
Δπηηξέπεηαη ε ελζσκάησζε θεηκέλνπ από άιιε πεγή ζε κηθξή κόλν έθηαζε
(2-3 ζεηξέο), βάδνληαο ην θείκελν ζε εηζαγσγηθά εθόζνλ είλαη αθξηβήο επαλάιεςε θαη εηζάγνληαο ζρεηηθή παξαπνκπή ζηε ελόηεηα ηεο Βηβιηνγξαθίαο. Απαγνξεύεηαη ε ελζσκάησζε κεγαιύηεξνπ θεηκέλνπ από άιιεο πεγέο. Αλ ππάξρεη ηέηνηα
αλάγθε, ζα πξέπεη ν θνηηεηήο λα θαηαλνήζεη επαξθώο απηό πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη ζην θείκελό ηνπ θαη λα ην γξάςεη κε δηθά ηνπ ιόγηα, βάδνληαο επηπιένλ θαη
παξαπνκπή ζηελ ελόηεηα ηεο Βηβιηνγξαθίαο.
Ο θνηηεηήο νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην θείκελν ηεο πηπρηαθήο θαη λα ππνγξάςεη ηελ αθόινπζε δήισζε (ππάξρεη έηνηκε ζην Πξόηππν Πηπρηαθήο):
«Δγώ ν/ε <νλνκαηεπώλπκν>, δειώλσ ππεύζπλα όηη ε παξνύζα Πηπρηαθή Δξγαζία κε ηίηιν
<ηίηινο πηπρηαθήο> είλαη δηθή κνπ θαη βεβαηώλσ όηη:







ε όζεο πεξηπηώζεηο έρσ ζπκβνπιεπηεί δεκνζηεπκέλε εξγαζία ηξίησλ, απηό επηζεκαίλεηαη κε ζρεηηθή αλαθνξά ζηα επίκαρα ζεκεία.
ε όζεο πεξηπηώζεηο κεηαθέξσ ιόγηα ηξίησλ, απηό επηζεκαίλεηαη κε ζρεηηθή αλαθνξά
ζηα επίκαρα ζεκεία. Με εμαίξεζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, ην ππόινηπν θείκελν ηεο πηπρηαθήο απνηειεί δηθή κνπ δνπιεηά.
Αλαθέξσ ξεηά όιεο ηηο πεγέο βνήζεηαο πνπ ρξεζηκνπνίεζα.
ε πεξηπηώζεηο πνπ ηκήκαηα ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο έγηλαλ από θνηλνύ κε ηξίηνπο, αλαθέξσ ξεηά πνηα είλαη ε δηθή κνπ ζπλεηζθνξά θαη πνηα ησλ ηξίησλ.
Γλσξίδσ πσο ε ινγνθινπή απνηειεί ζνβαξόηαην παξάπησκα θαη είκαη ελήκεξνο(-ε) γηα
ηελ επέιεπζε ησλ λνκίκσλ ζπλεπεηώλ»
< νλνκαηεπψλπκν >
< ππνγξαθή >
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΔ
Απιθ. Ππυη.:

.............................................

Ημ/νία:

............. / ............ / 20..........

Γήισζε Αλάζεζεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο
ΑΙΣΗΗ

ΠΡΟ

Δπώνςμο:

ηο Τμήμα Μησανικών Πληποθοπικήρ ΤΕ
ηος ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Όνομα:

Παπακαλώ να εγκπίνεηε ηην εκπόνηζη Πηςσιακήρ Επγαζίαρ με θέμα:

Όνομα Πατπόρ:

(τίτλος στα Ελληνικά):

Απιθμ. Μητπώος:
Δξάμ. Δισαγωγήρ:
Γ/νση Κατοικίαρ:

(τίτλος στα Αγγλικά):

Τηλέυωνο:
e-mail:

με επιβλέπονηα εκπαιδεςηικό ηον / ηην:

Εγκπίνεηαι η ανάλητη ηηρ Πηςσιακήρ Επγαζίαρ
Το Επιβλέπυν Μέλορ ΕΠ ηος ΤΤΠ&Τ

για ηο

[ ] σειμεπινό

[ ] εαπινό

εξάμηνο ηος

ακαδημαφκού έηοςρ 20...... – 20......
Λάπιζα,

(ονομαηεπώνςμο)

/

/ 20

ο αιηών / η αιηούζα

(ςπογπαθή)

(ςπογπαθή)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη από ηελ Τπεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ ν επηβιέπσλ δελ είλαη κέινο ΔΠ ηνπ ΣΣΠ&Σ,
ε έγθξηζε δίλεηαη από ηνλ αξκόδην Γηεπζπληή Σνκέα, βάζεη αληηθεηκέλνπ ηεο.

Ο (Η) παπαπάνυ θοιηηηήρ (-ηπια) έσει εξεηαζηεί με επιηςσία ζηο ζύ- Εγκρίνεται η ανάθεση της πτστιακής εργασίας ζηον (ζηην)
νολο ηυν μαθημάηυν πος απαιηούνηαι για να ξεκινήζει ηην εκπόνη- παπαπάνυ θοιηηηή(-ηπια).
ζη ηηρ πηςσιακήρ ηος (ηηρ) επγαζίαρ, δηλαδή ζηα [2/3] ηος ζςνόλος
Ο Υπεύθσνος Τομέα
ηυν μαθημάηυν πος απαιηούνηαι για ηη λήτη ηος πηςσίος.
Βεβαιώνεται από τη Γπαμματεία
(ονομαηεπώνςμο & ςπογπαθή)

Ημεπομηνία:

/

Ημεπομηνία:

/ 20
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Πεξηγξαθή Θέκαηνο
(100 έυρ 150 λέξειρ)

Σίηινο Πηπρηαθήο:

/

/20

(ππνγξαθή επηβιέπνληα)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ - ΣΔΦ

Απιθ. Ππυη.: .............................................

Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ
Ημεπομηνία: ............. / ............ / 20..........

ΔΞΔΣΑΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΗ
Ολνκαηέπσλπκν:
Όλνκα Παηξόο:
Δμάκ. πνπδώλ:

Δμάκ. Δηζαγσγήο:

Αξ. Μεηξώνπ:

ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ
Ολνκαηεπώλπκν:
ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
(ηίηινο ζηα Διιεληθά)

(ηίηινο ζηα Αγγιηθά)

ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Α.

Βαζκόο:

Β.

Βαζκόο:

Γ.

Βαζκόο:

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: αξηζκεηηθά [

] νινγξάθσο:

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ (ππνγξαθή)

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ (ππνγξαθή)
Α.
Β.
Γ.
15/18

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
Γεύηεξε ειίδα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο

Δγθξίζεθε απφ ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή
Σόπνο:
Ηκεξνκελία:

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
1.
2.
3.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Σ.Τ.Ε.Φ.

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Δήλωση Ολοκλήρωσης Πτυχιακής Εργασίας
Ονομ/μο Φοιτητή:
Εισηγητής:
Τίτλος Εργασίας:

Παρακαλώ να οριστεί τριμελής επιτροπή εξέτασης της ανωτέρω πτυχιακής εργασίας, η οποία ολοκληρώθηκε, σύμφωνα και με τον κανονισμό.

Ημερομηνία Έγκρισης:
Συμπέρασμα:

Προτεινόμενη Τριμελής Επιτροπή Εξέτασης
1.

(εισηγητής)

2.
3.

/

/20

(υπογραφή εισηγητή)
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