ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει κάθε έτος επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του
Τμήματος, η οποία είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των Πτυχιακών Εργασιών.
Η αρμόδια συντονιστική επιτροπή σε συνεργασία με τη Γραμματεία του
Τμήματος συγκεντρώνει από τους Επιβλέποντες των Πτυχιακών Εργασιών σε
τρεις χρονικές περιόδους κάθε ακαδημαϊκού έτους τους τίτλους των Πτυχιακών
Εργασιών που ολοκληρώθηκαν καθώς και τις αντίστοιχες τριμελείς (3)
εξεταστικές επιτροπές τους, και ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία, τον τόπο
και τη διάρκεια παρουσίασης και εξέτασης των Πτυχιακών Εργασιών. Οι
ημερομηνίες αυτές προσδιορίζονται κοντά στην έναρξη των ακαδημαϊκών
εξαμήνων, Οκτώβριο και Φεβρουάριο, καθώς και στον Ιούνιο. Σε ειδικές
περιπτώσεις (εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή έναρξη εξαμήνου κλπ) οι
παραπάνω ημερομηνίες μπορεί να μετακινηθούν.
Οι διδάσκοντες, μέλη Δ.Ε.Π., εντεταλμένοι διδασκαλίας, πανεπιστημιακοί
υπότροφοι με διδακτορικό δίπλωμα 1, διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80
και μέλη Ε.ΔΙ.Π. 2 προτείνουν θέματα Πτυχιακών Εργασιών στην αρμόδια
επιτροπή (τίτλο, περίληψη του θέματος, προαπαιτούμενα μαθήματα, κλπ) στην
αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέχρι την εβδομάδα έναρξης δηλώσεων
μαθημάτων. Για να εξασφαλίζεται η σωστή άσκηση των φοιτητών η συντονιστική
επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών κάθε φορά καθορίζει και το μέγιστο αριθμό
Πτυχιακών Εργασιών που δύναται να εισηγηθεί κάθε διδάσκων. Συνιστάται σε
κάθε διδάσκοντα να προτείνει τουλάχιστον δύο (2) θέματα Πτυχιακών Εργασιών.
Η συντονιστική επιτροπή σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, κάνει την
κοινοποίηση των θεμάτων μέσω ανακοίνωσης της Γραμματείας του Τμήματος
μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα δηλώσεων μαθημάτων, προκειμένου να
ενημερώνονται έγκαιρα οι ενδιαφερόμενες/οι φοιτήτριες/ητές που πρόκειται να
Βλέπε άρθρο 16, Ν. 4115/2013, ΦΕΚ 24/301-2013, «Επιστήμονες ανεγνωρισμένου
επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύναται να προσλαμβάνονται ως πανεπιστημιακοί
υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού,
οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως».
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Μέχρι την έγκριση του Οργανισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π.
προτείνουν θέματα πτυχιακών εργασιών με τη συνεπίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του
Τμήματος (άρθρο 29, Ν. 4009/2011, ΦΕΚ 195/06-09-2011).
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υποβάλουν αίτηση στις αντίστοιχες περιόδους. Σε ειδικές περιπτώσεις οι
ημερομηνίες αυτές μπορεί να μετακινηθούν.
- Δικαίωμα αίτησης για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας έχουν οι
φοιτήτριες/φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο ή 8ο εξάμηνο και έχουν ολοκληρώσει
με επιτυχία τουλάχιστον 30 μαθήματα (από τα μαθήματα Κορμού, Επιλογής και
Ξένης Γλώσσας, μη συμπεριλαμβανομένων των Ελεύθερων Επιλογής
Μαθημάτων) μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς τους στη Γραμματεία του
Τμήματος.
- Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση Πτυχιακής
Εργασίας υποβάλει στη Γραμματεία αίτηση για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
κατά τη διάρκεια των δηλώσεων των μαθημάτων των δύο ακαδημαϊκών
εξαμήνων, χειμερινό και εαρινό, συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία. Στην
αίτηση δηλώνονται τα θέματα με τα οποία επιθυμεί να ασχοληθεί η/ο
ενδιαφερομένη/νος κατά σειρά προτίμησης και κατόπιν συνεννόησης με τους
εισηγητές των αντίστοιχων θεμάτων. Οι διδάσκοντες που προτείνουν τα θέματα,
λαμβάνουν από τη Γραμματεία τη λίστα με τις προτιμήσεις των φοιτητριών/τών
και τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των ενδιαφερομένων και
προχωρούν σε εύλογο χρονικό διάστημα στην αξιολόγηση και επιλογή των
φοιτητριών/τών. Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά προτίμησης των
φοιτητριών/τών καθώς και την αξιολόγηση των διδασκόντων, συντάσσει
πρακτικό με το οποίο εισηγείται την ανάθεση των θεμάτων στις/στους
φοιτήτριες/τές, το οποίο προωθεί στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ανάθεση του θέματος της
κάθε Πτυχιακής Εργασίας στην/στον φοιτήτρια/τη γίνεται από τη Συνέλευση της
Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
λαμβάνοντας υπόψη της την εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής.
-Η Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί σε δεκάξι έξι (16) διδακτικές μονάδες και
μπορεί να αντικατασταθεί από τέσσερα (4) μαθήματα Επιλογής των τεσσάρων
διδακτικών μονάδων το καθένα. Ο συντελεστής βαρύτητας της Πτυχιακής
Εργασίας είναι ίσος με έξι (6), όσο και ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας των
τεσσάρων μαθημάτων Επιλογής, που την αντικαθιστούν.
-Η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας εκφράζεται με την κλίμακα μηδέν - δέκα
(0-10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5).
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Μετά την εξέταση κάθε μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής βαθμολογεί
την Πτυχιακή Εργασία και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών (3)
εξεταστών/μελών της επιτροπής είναι ο βαθμός της Πτυχιακής Εργασίας. Η
εξεταστική επιτροπή συντάσσει έγγραφο, που απευθύνεται προς τη Γραμματεία
του Τμήματος, όπου αναφέρεται το αποτέλεσμα και η βαθμολογία της Πτυχιακής
Εργασίας.
-Επισημαίνεται ότι η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται ατομικά και όχι ομαδικά.
-Η Πτυχιακή Εργασία δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο βιβλιογραφική
αναζήτηση και ανασκόπιση, αλλά θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και
κάποιο πρωτότυπο τμήμα, είτε ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία
αποτελεσμάτων, είτε υλοποίηση λογισμικού, είτε έλεγχο και αξιολόγηση
λογισμικού, είτε κατασκευή πειραματικής διάταξης, είτε εκτέλεση οποιασδήποτε
άλλης συναφούς με το θέμα ερευνητικής δραστηριότητας (κατασκευή
ερωτηματολογίων, δημιουργία ιστοσελίδων, εκτέλεση βιοχημικών πειράματων
κ.ο.κ.). Την ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω έχει η συντονιστική επιτροπή,
η οποία εγκρίνει τα υπό εκπόνηση θέματα.
-Στον ιστότοπο http://www.dib.uth.gr/?q=node/26 υπάρχουν πληροφορίες για τον
τρόπο βαθμολογίας, για τη συγγραφή καθώς και οδηγίες για τη μορφοποίηση της
Πτυχιακής Εργασίας.
- Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Οι
φοιτήτριες/φοιτητές που δεν ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία
πρέπει να επιλέξουν, δηλώσουν, παρακολουθήσουν και εξεταστούν με επιτυχία
σε τέσσερα (4) μαθήματα Επιλογής. Αυτά θα είναι πέραν των επτά (7)
μαθημάτων Επιλογής, στα οποία υποχρεωτικά πρέπει να έχει εξεταστεί με
επιτυχία η/ο φοιτήτρια/τής του νέου προγράμματος σπουδών ή πέραν των δέκα
(10) μαθημάτων Επιλογής, στα οποία υποχρεωτικά πρέπει να έχει εξεταστεί με
επιτυχία η/ο φοιτήτρια/τής του παλαιού προγράμματος σπουδών, τα οποία
προσφέρονται κατά το 5ο, 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Όσον αφορά στις/στους φοιτήτριες/τές του παλαιού προγράμματος σπουδών, που
εγγράφηκαν στο Τμήμα από το 2004 έως το 2011, τα τέσσερα (4) μαθήματα
επιλογής αναγράφονται στην αναλυτική τους βαθμολογία και ο μέσος όρος
αυτών των μαθημάτων καταχωρείται ως βαθμός Πτυχιακής Εργασίας στη
Γραμματεία.
Όσον αφορά στις/στους φοιτήτριες/τές του νέου προγράμματος σπουδών, που
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εγγράφηκαν στο Τμήμα από το 2012 έως σήμερα, εάν ο φοιτητής δεν επιλέξει την
πτυχιακή εργασία αλλά τα τέσσερα μαθήματα επιλογής, τότε δεν υπάρχει βαθμός
πτυχιακής εργασίας και για το βαθμό πτυχίου συνυπολογίζονται τα τέσσερα (4)
μαθήματα επιλογής, όπως αυτά αναγράφονται στην αναλυτική τους βαθμολογία.
Ο παρών κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών τίθεται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό
έτος 2014-2015 και αφορά στις/στους φοιτήτριες/τές του Τμήματος
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα
σπουδών που παρακολουθούν. Η Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι αρμόδια για να
επιλύσει οτιδήποτε δεν καλύπτεται από τις παραπάνω διατάξεις.
O παρών Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών εγκρίθηκε και ισχύει στην 13η/4-122014 Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοσμητείας της Σχολή Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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