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Γενικά: 
 
Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε 
θέµα που σχετίζεται µε το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος και έχει τη 
δυνατότητα να σχετίζεται άµεσα ή έµεσα µε την αγορά εργασίας. Ο 
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Cis-Lab (επιβλέπων/εισηγητής) προτείνει τα 
θέµατα πτυχιακών εργασιών, που ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές 
και δηµοσιοποιούνται στον ιστότοπο του εργαστηρίου 
(http://cislab.epdo.teimes.gr) στην αρχή του κάθε εξαµήνου και για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
Τα θέµατα όλων των προτεινόµενων Πτυχιακών εργασιών εστιάζουν στις 
θεµατικές περιοχές που αφορούν:  

- Το σχεδιασµό και την ανάπτυξη Βάσεων ∆εδοµένων (αντιµετώπιση 
σύνθετων ερωτηµάτων διαχείρισης δεδοµένων και µέθοδοι 
αποθήκευσης - storage methods),  

- Τα Πληροφοριακά Συστήµατα (µοντελοποίηση Ανάλυση και Απόδοση), 
τη µελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ∆ιαδικτύου καθώς και 
της µοντελοποίησής τους (Semantic Web, Οντολογίες, Data Mining 
κ.λ.π), την ασφάλεια διακίνησης δεδοµένων και πληροφοριών καθώς 
και εξιδεικευµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων (Τραπεζικές 
εφαρµογές, Λογιστήρια, Επιχειρήσεις, οργανισµοί κ.λ.π) µε χρήση νέων 
τεχνολογιών (Internet, πολυµεσιακές εφαρµογές, κ.α). 

- Λειτουργικά Συστήµατα: Μελέτη δυνατοτήτων, προγραµµατισµός και 
ενσωµάτωση κώδικα.  

- Ε–Learning: Ανάπτυξη σύγχρονων µοντέλων µάθησης και αξιολόγησης 
της γνώσης σε θεωριτικά ή εφαρµοσµένα γνωστικά αντικείµενα µέσω 
Ολοκληροµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων. Σχεδιασµός και 
δηµιουργία micro-Worlds εκπαιδευτικού χαρακτήρα ανάλογα µε την 
ηλικία του χρήστη, όπως και συστήµατα αξιολόγησης ή 
αυτοαξιολόγησης της γνώσης.  

 
1. Ανάθεση Πτυχιακής εργασίας 
 
Για να ανατεθεί πτυχιακή εργασία ο σπουδαστή/ες, θα πρέπει να υποβάλει 
εµπρόθεσµα έντυπη Αίτηση (http://cislab.epdo.teimes.gr) προς το το 
Εργαστήριο Cis-lab και ενώ βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών.  
 
Πτυχιακή εργασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί και εκτός του Τ.Ε.Ι. όπως: σε 
οργανισµούς, ιδρύµατα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λ.π. µε απόφαση 
του Συµβουλίου του Τµήµατος και έπειτα από εισήγηση του ∆ιευθυντή του 
Εργαστηρίου Cis-Lab στον Προϊστάµενο του Τµήµατος ΕΠ∆Ο. 
 
Την ανάθεση, την εκπόνηση και την παρουσίαση – εξέταση της Πτυχιακής 
εργασίας εφαρµόζεται ο κανονισµός των Πτυχιακών εργασιών του Τµήµατος 
ΕΠ∆Ο.  
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2. Εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας 
 
Η εκπόνηση και η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί σε δύο το πολύ έτη (4 εξάµηνα) από την ηµεροµηνία 
ανάθεσης της πτυχιακής εργασίας, διαφορετικά ο φοιτητής παραιτείται του 
θέµατος και αναλαµβάνει άλλο, µε νέα ανάθεση. Η επεξεργασία της πτυχιακής 
εργασίας µπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου εξαµήνου 
σπουδών, ανάλογα µε την έκταση και τις απαιτήσεις του θέµατος.  
 
Πτυχιακή η οποία είναι ανενεργή (δεν έχει γίνει οποιαδήποτε εργασία) για ένα 
ακαδηµαϊκό έτος, µε αίτηση του ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Cis-Lab και 
απόφαση Συµβουλίου του Τµήµατος ακυρώνεται και ειδοποιείται ο 
σπουδαστής ώστε να αναζητήσει άλλη πτυχιακή, ενώ παράλληλα η πτυχιακή 
αυτή µπορεί να ανατεθεί σε κάποιον άλλο σπουδαστή. 
 
Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιµοποιούνται, εφόσον είναι 
απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισµός του εργαστηρίου CisLab καθώς επίσης 
και τυχόν αναγκαία οικονοµικά µέσα του Τµήµατος Ε∆ΠΟ και πάντα σε 
συνεννόηση µε τον ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Cis-Lab. 
 
3. Παρουσίαση-εξέταση Πτυχιακής: 
 
Έπειτα από την έγκριση του ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Cis-Lab, ο 
σπουδαστής πριν την έναρξη της διαδικασίας παρουσίασης-εξέτασης οφείλει 
να προσκοµίσει στην τριµελή επιτροπή τα ακόλουθα: 
 

α) 4 αντίγραφα σε έντυπη µορφή της πτυχιακής σας εργασίας. 
 
β) 4 αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή (CD) µε το πλήρες κείµενο της 
πτυχιακής σε Word, (ακολουθώντας συγκεκριµένο template για την 
συγγραφή του κειµένου). 
 
γ) 4 αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή (CD-στο ίδιο CD µε το 
προηγούµενο) της παρουσίασης σε Powerpoint. Στην παρουσίαση  θα 
πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά τα λογότυπα: του ΤΕΙ Μεσολογγίου 
και του εργαστηρίου CisLab. 
 
δ) Την "Αίτηση Υποβολής Αντιγράφων και Βαθµολογίας" 
(συµπληρωµένη). Αν η πτυχιακή παρουσιάζεται από δύο άτοµα, θα 
πρέπει η αίτηση να περιλαµβάνει και τα 2 ονόµατα.  
  
ε) Την "Εισηγητική Έκθεση Πτυχιακής" (συµπληρωµένη). 
  
στ) Τη φόρµα "Βεβαίωση Εξέτασης Πτυχιακής" συµπληρωµένη µε 
τα στοιχεία σας και τα στοιχεία της πτυχιακής  σας. Στην περίπτωση 
που η πτυχιακή παρουσιάζεται από δύο Σπουδαστές, θα πρέπει να 
συµπληρωθεί η βεβαίωση ΧΩΡΙΣΤΑ για κάθε ένα σπουδαστή. 
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4. Ολοκλήρωση - Υποβολή Πτυχιακής εργασίας: 
 
Μαζί µε το Έντυπο Υποβολής της Πτυχιακής Εργασίας καθώς και όλα τα 
συνοδευτικά µε αυτό έντυπα, τα οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από 
όλα τα µέλη της επιτροπής αλλά και από τον αντίστοιχο Υπεύθυνο του Τοµέα 
µαθηµάτων, υποβάλλονται µέσω του πρωτοκόλλου στο Τµήµα, τέσσερα 
αντίγραφα σε έντυπη (paper copies) και ηλεκτρονική µορφή (αρχείο MS-
Word) της Πτυχιακής Εργασίας. Από ένα αντίγραφο διατίθεται στο κάθε µέλος 
της 3-µελούς επιτροπής εξέτασης και ένα στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Το 
αντίγραφο που κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος, όταν ολοκληρωθεί 
η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης αποστέλλεται στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ 
Μεσολογγίου.  
Όλο το υλικό που παράχθηκε στα πλαίσια Πτυχιακής εργασίας, αποτελεί 
πνευµατική περιουσία του Εργαστηρίου Cis-Lab και δεν µπορεί να 
χρξσιµοποιηθεί ολόκληρη ή µέρος της, χωρίς την έγγραφη άδεια του 
Εργαστηρίου Cis-Lab.  
Πτυχιακές εργασίες που κρίθηκαν άξιες βαθµολόγησης µε άριστα, µετά από 
εισήγηση της επιτροπής Πτυχιακών εργασιών µπορούν να προταθούν και να 
εκδοθούν ως Τεχνικές αναφορές του Τµήµατος. 
∆ήλωση Πτυχιακής εργασίας σε συνεργασία µε το εργαστήριο Cis-Lab, 
δηλώνει αποδοχή όλων των όρων που περιγράφτηκαν ανωτέρω. 
 

Ο ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Cis-Lab 
∆ρ. Αριστογιάννης Γαρµπής 
Επίκουρος Καθηγητής 




