Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
******************************************************************************
Οι φοιτητές που τους ανατίθενται πτυχιακές κατά το τρέχον εξάμηνο οφείλουν να έρθουν σε άμεση
επικοινωνία με τους επιβλέποντες καθηγητές http://optiki.teiwest.gr/proswpiko/stoixeia-epikoinwnias.
Η διάρκεια εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας είναι τυπικά ένα εξάμηνο (6 μήνες) και δεν μπορεί
να είναι λιγότερη από τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης των πτυχιακών
εργασιών ορίζεται η 26η Μαρτίου 2015 και οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν αίτηση για
παρουσίαση http://optiki.teiwest.gr/images/files/aithsh_parousiashs_ptyxiakhs2011-12.pdf (με 3 αντίγραφα)
από την 26η Ιουνίου 2015 έως την 26η Αυγούστου 2015 (καταληκτική ημερομηνία/σφραγίδα
ΕΛΤΑ ή Courier) Δε θα δοθεί καμία παράταση!
Με απόφαση του Προέδρου του τμήματος στους φοιτητές που αναγράφονται στον πίνακα
που ακολουθεί -και πληρούν τις προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής- αλλά δεν κατέστη δυνατό να
τους ανατεθεί θέμα πτυχιακής κατά το τρέχον εξάμηνο, θα τους ανατεθεί το Σεπτέμβριο του 2015.
Εξαιτίας του ότι οι μόνιμοι καθηγητές είναι δύο στο τμήμα, ο κύριος Θανόπουλος και η κυρία
Μακρυνιώτη, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να αναλάβουν πτυχιακή και οι 24
φοιτητές. Το κάθε θέμα πτυχιακής θα ανατεθεί σε δύο φοιτητές, η ανάθεση θα γίνει με βάσει τον
κανονισμό πτυχιακών εργασιών

http://optiki.teiwest.gr/foititika-themata/2013-12-13-13-49-32/gen-kanonismos:

Μετά τη λήξη του εαρινού εξαμήνου (από τις 8/6/2015 έως και 3/7/2015) οι φοιτητές θα
έρθουν σε συνεννόηση με τους μόνιμους καθηγητές που επιθυμούν να συνεργαστούν και θα
συζητήσουν μαζί τους για το θέμα που τους ενδιαφέρει.
Όταν καταλήξουν από κοινού σε κάποιο θέμα, το οποίο πρέπει να είναι του ενδιαφέροντος
του σπουδαστή, συναφές με το γνωστικό αντικείμενο ή την εμπειρία του καθηγητή, αλλά και
αντίστοιχο με τις εξειδικευμένες γνώσεις του σπουδαστή, τότε ο καθηγητής θα υποβάλλει τη
συμπληρωμένη

αίτηση

ανάθεσης

θέματος

http://optiki.teiwest.gr/images/files/aitptyx.doc

στην

Γραμματεία του Τμήματος και ορίζεται ως επιβλέπων της Πτυχιακής Εργασίας. Στην συνέχεια το
θέμα εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, οπότε γίνεται κατοχύρωση της ανάθεσης θέματος
στον σπουδαστή και θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση.
Εναλλακτικά οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν κάποιο θέμα από τον κατάλογο
προτεινόμενων θεμάτων που θα εκδοθεί από το Τμήμα και θα ανακοινωθεί αρχές Οκτωβρίου
κατόπιν συνεννοήσεως με τους εκάστοτε επιστημονικούς συνεργάτες που θα συνεργάζονται με το
τμήμα το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος. Για την περίπτωση αυτή θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με
την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού Έτους.
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