ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20
Αναθέσεις Πτυχιακών Εργασιών από τους καθηγητές του πρώην Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής - Οδηγίες για Φοιτητές/τριες
Απευθείας Ανάθεση
Οι φοιτητές/τριες στους οποίους γίνεται (από τους αρμόδιους επιβλέποντες καθηγητές) απευθείας
ανάθεση θέματος πτυχιακής εργασίας δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Για αυτούς/ές, η διαδικασία
της ανάθεσης θέματος θεωρείται ολοκληρωμένη.

Ανάθεση με διαγωνισμό
Για όσους δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες:
• Κάθε φοιτητής/τρια που ενδιαφέρεται να αιτηθεί την ανάληψη θέματος πτυχιακής
εργασίας
(Π/Ε),
θα
πρέπει
να
ακολουθήσει
τον
σύνδεσμο:
http://ptyxiaki.it.teithe.gr/stamcha/ πατώντας το κουμπί Είσοδος θα συνδεθεί με τον
server login.it.teithe.gr όπου θα πληκτρολογήσετε το username και το password που έχετε
στον server (όπως έχετε τα στοιχεία σας στο apps.it.teithe.gr).
• Κάθε φοιτητής/τρια που έχει το δικαίωμα ανάληψης και εκπόνησης θέματος Π/Ε, μπορεί να
δηλώσει μέχρι 5 θέματα Π/Ε.
• Για να δηλώσετε ένα θέμα θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
o Αρχικά πατάτε "Πτυχιακές Εργασίες" όπου εκεί θα σας εμφανιστούν οι διαθέσιμες
πτυχιακές εργασίες.
o Έπειτα, από τις διαθέσιμες του τρέχοντος εξαμήνου Χ1920, ακολουθείτε τον
υπερσύνδεσμο "Περισσότερα". Εκεί εκτός από τις λεπτομέρειες του κάθε θέματος,
εμφανίζεται στο κάτω μέρος το "Δικαίωμα Δήλωσης" της ΠΕ. Αν δεν πληρείται κάποια
από τις προϋποθέσεις εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.
o Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται το κουμπί "Δήλωση Πτυχιακής Εργασίας" και
πατώντας το, δηλώνετε την προτίμηση του θέματος (παίρνει τον αύξων αριθμό
προτίμησης). Αν για παράδειγμα είχατε ήδη δηλώσει μία προτίμηση, πατώντας το
"Δικαίωμα Δήλωσης" αυτή η πτυχιακή θα είναι η 2η προτίμηση. Πριν δηλώσετε κάποια
ΠΕ θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εισηγητή του θέματος για ενημερωθείτε για
όλες τις λεπτομέρειες και παραμέτρους του θέματος που σας ενδιαφέρει.
o Μπορείτε να ελέγχετε τις τρέχουσες προτιμήσεις σας από το "Η Δήλωση μου". Επίσης
από εκεί μπορείτε να διαγράψετε κάποιο θέμα ή να αλλάξετε τη σειρά προτίμησης των
Π/Ε της δήλωσή σας.
• Οι δηλώσεις των προτιμήσεων θα γίνουν αποκλειστικά από Πέμπτη 28/11/19, ώρα 09:00
μέχρι Παρασκευή 24:00.
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Σημείωση-1:
Προτιμώμενοι φυλλομετρητές είναι είτε ο Mozilla Firefox είτε ο Google Chrome με ενεργοποιημένη
οπωσδήποτε τη javascript. Ο χρόνος της συνόδου είναι περιορισμένος. Αν υπάρξουν προβλήματα
στην ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια καλό είναι να αποστέλλει email στη
διεύθυνση dima@it.teithe.gr για να επιλυθεί το πρόβλημά του όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Σημείωση-2:
Για την δήλωση ομαδικών πτυχιακών, οι φοιτητές/τριες ακολουθούν την αντίστοιχη διαδικασία, με
τη διαφορά ότι ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ από το "ζευγάρι" σας (κατόπιν συνεννόησης) πρέπει να κάνει τη
δήλωση συμπληρώνοντας τον ΑΜ του δεύτερου φοιτητή στο checkbox που παρέχεται. Οι φοιτητές
που αιτούνται ομαδική πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν το αντίστοιχο θέμα στην
ίδια θέση προτίμησης και οι δύο.
Σημείωση-3:
Οι φοιτητές/τριες που δηλώνουν μόνο μια προτίμηση στην αίτησή τους, κινδυνεύουν να μην τους
ανατεθεί θέμα αν αυτοί με τους οποίους το διεκδικούν έχουν καλύτερους βαθμούς. Συστήνεται να
έχετε 3 ή 4 προτιμήσεις στην αίτησή σας.

Τα επιμέρους της διαδικασίας ανάθεσης των νέων θεμάτων Π/Ε έχουν ως εξής:
● Ελέγχεται για το κάθε ένα θέμα αν υπάρχει/ουν ένα ή περισσότερα άτομα που επιθυμούν να
το αναλάβουν.
● Στα θέματα όπου συμβαίνει να τα διεκδικούν περισσότεροι/ες από έναν/μία φοιτητές/τριες,
εφαρμόζεται ως κριτήριο επιλογής ο αριθμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων που ο/η
φοιτητής/τρια έχει περάσει, και οι αντίστοιχοι βαθμοί τους οποίους έχει λάβει.
● Αν συμβεί να εξακολουθούν να υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ισοδύναμοι επικρατέστεροι για
το ίδιο θέμα Π/Ε, ο έλεγχος επεκτείνεται θεωρώντας τον μέσο όρο βαθμολογίας, τον
συντελεστή προόδου που καταχωρεί η “Πυθία” και τον αριθμό των διδακτικών μονάδων που
απομένουν για να καταστεί πτυχιούχος ο/η αντίστοιχος/η φοιτητής/τρια.

