Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής
Νοημοσύνης

Μία πρωτοβουλία της ΕΕΤΝ για την ενθάρρυνση της
συνεργασίας και την επιβράβευση της αριστείας στην
εκπόνηση Πτυχιακών – Διπλωματικών Εργασιών σε
θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης

Πως συμμετέχω; (1)
• Αν είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια μπορείς να συμμετέχεις στην
ΤεχΝοΘέσις, μετά από εισήγηση του/της ή των επιβλεπόντων
της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας τους.
• Απαραίτητες προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα:
η αίτηση να γίνει κατά την έναρξη της εργασίας από τον
φοιτητή/φοιτήτρια (ή σε εύλογο διάστημα από την έναρξη
π.χ. εντός διμήνου),
η εργασία να αφορά μεθόδους και καινοτόμες εφαρμογές
Τεχνητής Νοημοσύνης,
οι επιβλέποντες να είναι μέλη της ΕΕΤΝ.

Πως συμμετέχω; (2)
• Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται σε ελεύθερο κείμενο 500
έως 1000 λέξεων τα εξής:
– το ακριβές θέμα της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας,
– μια σύντομη περιγραφή με έμφαση στην
πρωτοτυπία/καινοτομία του επιδιωκόμενου αποτελέσματος
σε σχέση με την τρέχουσα βιβλιογραφία ή/και πρακτική σε
συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος, καθώς και
– η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

Ποια είναι τα οφέλη;
Τα οφέλη είναι πολλαπλά για όλους τους συμμετέχοντες:
• Οικονομικά για τους συμμετέχοντες φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς
μπορούν να εκπονήσουν τμήμα της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας
τους σε συνεργασία με καθηγητές που εδρεύουν κοντά στο χώρο διαμονής
της οικογένειάς τους, πάντοτε σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των
επιβλεπόντων τους
• Ακαδημαϊκά:
– μέλη της ΕΕΤΝ από διάφορα ΑΕΙ της χώρας μπορεί να αναπτύξουν
συνεργασίες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
– οι φοιτητές υποστηρίζονται στην συμμετοχή τους για παρουσίαση της
εργασίας τους σε διεθνή συνέδρια ενώ η καλύτερη διπλωματική κάθε
χρονιάς προσκαλείται για παρουσίαση στο Πανελλήνιο Συνέδριο
Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ)
• Επιστημονικά, καθώς το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως στην επιβράβευση
καινοτόμων μεθόδων ή εφαρμογών

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕΤΝ;
• Ο ρόλος της ΕΕΤΝ στο πρόγραμμα ΤεχΝοΘέσις είναι στη
διεκπεραίωση εργασιών, σε πλήρη συνεργασία με τους
επιβλέποντες των διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών που
αφορούν:
– Στην ένταξη των εργασιών στο πρόγραμμα
– Στην δημοσίευση ενταγμένων ή προτεινόμενων εργασιών στον ιστότοπο
της
– Στην διευκόλυνση της κρίσης της καλύτερης εργασίας του έτους
– Στην διευκόλυνση της συνεργασίας των μελών της μέσω της εκπόνησης
πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών
– Στην πολλαπλή υποστήριξη φοιτητών και φοιτητριών που εκπονούν
πτυχιακές και διπλωματικές σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης.

