
 

 

 

 

 

ΟΓΗΓΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ννέκβξηνο 2019 

  



ειίδα 2 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηκέιεηα 

 

 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 

Άλλα-Μαξία Παπιάθη 

Μαξία Μάδε 

Έιελα Υαξηηάθε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Άδεηεο Υξήζεο 

- Σν παξφλ πιηθφ ππφθεηηαη ζηελ άδεηα ρξήζεο Creative Commons θαη 

 εηδηθφηεξα  

 Αναθορά - Μη εμπορική Χρήζη - Ότι Παράγωγο Έργο v. 4.0 διεθνές

(Attribution – Non Commercial – Non-derivatives) 

 



ειίδα 3 

 

Πεξηερόκελα. 

Πξφινγνο ................................................................................................................... 5 

Δηζαγσγή ................................................................................................................... 6 

Ση είλαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε .................................................................................... 7 

θνπφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ........................................................................... 7 

Η Πξαθηηθή Άζθεζε σο κάζεκα .......................................................................... 7 

εκεία επαθήο- Δλεκέξσζεο ................................................................................ 7 

Φνξείο εθπφλεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ............................................................... 8 

Βαζηθνί πεξηνξηζκνί θαη ππνρξεψζεηο ησλ αζθνπκέλσλ ...................................... 8 

Ση δελ είλαη Πξαθηηθή Άζθεζε ............................................................................. 8 

Γηαδηθαζία εθπφλεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ............................................................ 9 

Δλεκέξσζε ............................................................................................................ 9 

Βήκα 1: Πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ..................................................................... 9 

Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ............................................................................. 10 

Αηηήζεηο θνηηεηψλ/ηξηψλ ................................................................................ 10 

Γηαδηθαζία επηινγήο γηα ην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο....................... 10 

Γηαδηθαζία Δλζηάζεσλ ................................................................................... 11 

Αλαθνίλσζε Οξηζηηθψλ Πηλάθσλ Δπηινγήο ................................................... 11 

Βήκα 2: Αλαδήηεζε θαη Δπηινγή Φνξέα Τινπνίεζεο ....................................... 11 

Βήκα 3: Τπνρξεψζεηο θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα – 

Παξαδνηέα................................................................................................................ 13 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο .......................................................... 13 

Καηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο .................................. 14 

Οινθιήξσζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο ..................................................................... 15 

Γηάθνξα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ........................... 16 

Δπνπηεία Φνηηεηψλ ......................................................................................... 16 



ειίδα 4 

 

Απνδεκίσζε θαη αζθάιηζε  ............................................................................ 16 

Παξαξηήκαηα .......................................................................................................... 17 

Α. ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο .................................................................................... 18 

Β. Σν κάζεκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο αλά ρνιή θαη Σκήκα .......................... 21 

Φηινζνθηθή ρνιή .......................................................................................... 21 

ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο .............................................................................. 21 

ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ....................................................................... 21 

ρνιή Θεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ ............................................... 22 

Γ. Κξηηήξηα Δπηινγήο αλά ρνιή θαη Σκήκα ...................................................... 23 

Φηινζνθηθή ρνιή .......................................................................................... 23 

ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο .............................................................................. 24 

ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ....................................................................... 26 

ρνιή Θεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ  .............................................. 28 

 

 

  



ειίδα 5 

 

Πξόινγνο 

Σν Παλεπηζηήκην Κξήηεο ήηαλ απφ ηα πξψηα Παλεπηζηήκηα ζηε ρψξα πνπ 

πηνζέηεζε ην ζεζκφ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ θαη ηα Σκήκαηά ηνπ ζπκκεηείραλ 

καδηθά ζηηο ζρεηηθέο δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί 

ζπκππθλψλεη ηελ γλψζε θαη εκπεηξία απηήο ηεο καθξνρξφληαο πξνζπάζεηαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο λα ελδπλακψζεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ κέζα απφ 

ηελ εκπεηξία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

Απνηειεί δε έλα νδεγφ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο ππνρξεψζεηο 

αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ πξέπεη θαλείο λα αθνινπζήζεη θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο  

Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 

 

 Ο Ιδξπκαηηθά Τπεχζπλνο 

Γεκήηξεο Παπάδνγινπ 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 
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Δηζαγωγή  

Η Πξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην, ζπκπιεξψλνληαο ηηο αθαδεκατθέο γλψζεηο κε 

εξγαζηαθή εκπεηξία. Μέζα απφ έλα εληαίν πιαίζην δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θνηηεηέο 

θαη θνηηήηξηεο δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ λα απνθηήζνπλ κηα πξψηε θαη άκεζε επαθή  

κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Η κέρξη ηψξα εκπεηξία δείρλεη φηη ε εθπφλεζε 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία, βνεζψληαο ηνλ αζθνχκελν λα επηιέμεη ηελ δηαδξνκή πνπ πξαγκαηηθά 

ηνλ εθθξάδεη. Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζην Πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ 14 Σκήκαηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Δλδεηθηηθφ ηεο βαξχηεηαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

είλαη φηη ζε απηφλ ζπκκεηέρνπλ φια ηα ΑΔΙ ηεο ρψξαο. Σα ηειεπηαία έηε ε Πξαθηηθή 

Άζθεζε πινπνηείηαη ζην πιαίζην Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Απφ ην 2016, ην 

Πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαζψο θαη 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία» ζην Πιαίζην Αλάπηπμεο 2014-2020, κε Δλδηάκεζν Φνξέα ηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γία Βίνπ Μάζεζε».  

  

http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
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Ση είλαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε 

θνπόο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη ε ζχλδεζε ηεο Αθαδεκατθήο 

γλψζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη θνηηεηέο έρνληαο απνθηήζεη ην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπνζεηνχληαη ζε αληίζηνηρεο δνκέο, νξγαληζκνχο θαη 

επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ζηελ πξάμε ηελ πνιχηηκε γλψζε πνπ 

απέθηεζαλ ζηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οπζηαζηηθά ε Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη 

ε «επθαηξία» πνπ δίλεηαη ζε θνηηεηέο/ηξηεο λα απαζρνιεζνχλ γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζε Φνξείο Yπνδνρήο Γεκφζηνπο ή Ιδησηηθνχο εθηφο 

Παλεπηζηεκίνπ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο ζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο ηνπο θαη ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ηνπο.  

Η Πξαθηηθή Άζθεζε ωο κάζεκα 

Η Πξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί ζεζκνζεηεκέλν κάζεκα ζην Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηνπ θάζε Σκήκαηνο. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε Σκήκαηνο ην κάζεκα ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη ππνρξεσηηθφ ή επηινγήο. Σν παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη φηη ε 

Πξαθηηθή Άζθεζε έρεη θσδηθφ καζήκαηνο θαη ιακβάλεη ECTS.  

ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ε Πξαθηηθή Άζθεζε έρεη δηάξθεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ 

1 έσο 3 κήλεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

ζηειέρνπο ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο θαη ηελ επίβιεςε κέινπο Γ.Δ.Π.  

εκεία επαθήο- Δλεκέξωζεο 

ε θάζε ηκήκα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε έρεη νξηζηεί απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο/ε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαζψο θαη ππάξρεη 

ζρεηηθή ηζηνζειίδα. Δπίζεο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ιεηηνπξγεί Γξαθείν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε παξαξηήκαηα ζην Ρέζπκλν θαη ζην Ηξάθιεην.  
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Φνξείο εθπόλεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κπνξνχλ λα εθπνλήζνπλ 

ηελ Πξαθηηθή ηνπο Άζθεζε ζε Ιδησηηθνχο θαη Γεκφζηνπο Φνξείο. ηελ παξνχζα 

θάζε ππάξρεη πνζφζησζε κεηαμχ ησλ ζέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ ζε 

Ιδησηηθνχο θαη Γεκφζηνπο Φνξείο. Έηζη θάζε Σκήκα αλάινγα κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ ηνπ δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζέζεσλ γηα εθπφλεζε ζε Ιδησηηθνχο θαη 

Γεκφζηνπο Φνξείο.  

Βαζηθνί πεξηνξηζκνί θαη ππνρξεώζεηο ηωλ αζθνπκέλωλ 

Η πβξηδηθή θχζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο εηζάγεη ηελ παξάκεηξν ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο ζρεηηθήο απνδεκίσζεο ησλ αζθνπκέλσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη 

νη αζθνχκελνη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία, αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ έλα ζπλεζηζκέλν κάζεκα, ε νπνία αλαθέξεηαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ. Η δηαδηθαζία ζπκπεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ αληαπφθξηζε ζε 

πξνζθιήζεηο κε θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο, εκπξφζεζκε θαηάζεζε εγγξάθσλ, θαη 

ππνγξαθή ζπκθσλεηηθψλ. . 

πλέπεηα ησλ παξαπάλσ απνηειεί ην γεγνλφο φηη έσο ηελ ιήμε ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ν αζθνχκελνο/ε πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή/ηξηαο. Απηφ 

πξαθηηθά ζπλεπάγεηαη φηη ν αζθνχκελνο/ε δελ έρεη θαηαζέζεη αίηεζε νξθσκνζίαο 

πξηλ ηελ ιήμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

Ση δελ είλαη Πξαθηηθή Άζθεζε 

Γελ απνηειεί Πξαθηηθή Άζθεζε ε απαζρφιεζε ζε εξγαζηήξηα ή δνκέο ηνπ 

νηθείνπ ηδξχκαηνο. Έηζη δελ κπνξεί έλα θνηηεηήο/ηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ Πξαθηηθή ηνπ Άζθεζε νπνπδήπνηε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 

κπνξεί φκσο λα πξαγκαηνπνηήζεη Πξαθηηθή Άζθεζε ζε έλα άιιν Παλεπηζηήκην. 
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Γηαδηθαζία εθπόλεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

θαλείο γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Θα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε εδψ φηη ν θαηάινγνο είλαη ελδεηθηηθφο θαη ζε θάζε πεξίπησζε νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην Σκήκα ηνπο θαζψο θαη κε ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. 

Δλεκέξωζε 

Αλ θαη ζεζκνζεηεκέλε σο κάζεκα, ε Πξαθηηθή Άζθεζε έρεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κε ηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Η δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλεξγαζία δνκψλ θαη 

θνξέσλ εθηφο ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθή ε έγθαηξε 

θαη έγθπξε ελεκέξσζε. 

ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ιεηηνπξγεί Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο, κε 

παξαξηήκαηα ζην Ρέζπκλν θαη ζην Ηξάθιεην. Σα ζηειέρε ηνπ γξαθείνπ ζα ραξνχλ 

λα ελεκεξψζνπλ γηα θάζε ιεπηνκέξεηα θαη λα ιχζνπλ θάζε απνξία ζρεηηθά κε ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε. ε επίπεδν Ιδξχκαηνο κπνξεί θαλείο λα ελεκεξσζεί γηα ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γξαθείνπ ΠΑ. 

Ο ΔΤ είλαη ζε θάζε Σκήκα ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζε ζέκαηα Πξαθηηθήο Άζθεζεο. ηνρεπκέλεο πιεξνθνξίεο 

θαη αλαθνηλψζεηο κπνξεί θαλείο λα ιάβεη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο.  

Σέινο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ν ΔΤ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε θάζε 

Σκήκα, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ΠΚ νξγαλψλνπλ 

αλνηθηέο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο.  

Βήκα 1: Πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή 

ε εηήζηα βάζε δηαηίζεηαη γηα ην θάζε Σκήκα πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζέζεσλ ζε 

δηάθνξνπο Φνξείο ππνδνρήο, κε ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή ζε Ιδησηηθνχο θαη 

http://www.dasta.uoc.gr/pa/%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1/
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Γεκφζηνπο. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ ην θάζε Σκήκα πξαγκαηνπνηεί 

ζε ηαθηά δηαζηήκαηα (ηππηθά ζε εμακεληαία βάζε) πξνζθιήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζην 

Πξφγξακκα.  

Οη πξνζθιήζεηο είλαη αλνηθηέο πξνο φινπο ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ελ δπλάκεη 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα θαη αλαθνηλψλνληαη θαη αλαξηψληαη θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. ηελ πξφζθιεζε αλαθέξνληαη ε δηαδηθαζία 

θαηάζεζεο ην εκεξνινγηαθφ δηάζηεκα (έλαξμε – ιήμε) ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ απφ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, θαζψο θαη ηα 

αθαδεκατθά θξηηήξηα επηινγήο. 

Δσναηόηηηα ζσμμεηοτής 

ην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κφλν ελεξγνί 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο ησλ Σκεκάησλ θαη γηα κία θνξά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 

ησλ πνπδψλ ηνπο. Κάζε Σκήκα έρεη νξίζεη ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο 

ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

Αιηήζεις θοιηηηών/ηριών  

Οη ελδηαθεξφκελνη θνηηεηέο/ηξηεο θαηαζέηνπλ ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη 

ηα ζρεηηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ δηαζηήκαηνο ππνβνιήο 

ησλ πξνηάζεσλ, φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή πξφζθιεζε.  

Αηηήζεηο ή ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη 

θαη δελ πξνσζνχληαη ζην επφκελν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. 

Διαδικαζία επιλογής για ηο Πρόγραμμα Πρακηικής Άζκηζης  

Δμαηηίαο ηεο απμεκέλεο δήηεζεο ζηα πεξηζζφηεξα Σκήκαηα ν αξηζκφο ησλ 

αηηήζεσλ ζπρλά ππεξβαίλεη ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο. Κάζε Σκήκα, αλάινγα κε ηνλ 

ραξαθηήξα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ, 

έρεη ζεζκνζεηεζεί (κε απφθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο), εζσηεξηθή δηαδηθαζία 

επηινγήο. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία πινπνηείηαη κέζσ αιγφξηζκνπ κνξηνδφηεζεο ν 

νπνίνο ιακβάλεη ππ’ φςηλ αθαδεκατθά, θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη θνηλσληθά, 
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θξηηήξηα. Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε αλαιπηηθά γηα φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε 

ηνλ αιγφξηζκν θαζψο θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρεη νξίζεη θάζε Σκήκα εδψ. 

Η επηινγή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο (κε βάζε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο) θαη αλαθνηλψλνληαη ζηηο Γξακκαηείεο θαη ζηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο ή θαη 

κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. ηελ αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη ξεηά θαη ην δηάζηεκα 

ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ελζηάζεηο ζηελ παξαπάλσ επηινγή, ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ.  

Διαδικαζία Ενζηάζεων 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ επηιεγεί (θαη εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο) έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο έλζηαζε εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ 

ηξηκειή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε πνπ έρεη νξίζεη ην Σκήκα 

(κε βάζε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο) ε νπνία απαξηίδεηαη απφ 

δηαθνξεηηθά κέιε απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 

Ανακοίνωζη Οριζηικών Πινάκων Επιλογής 

Οη νξηζηηθνί πίλαθεο επηινγήο αλαθνηλψλνληαη (ζηηο Γξακκαηείεο, ηζηνζειίδεο 

Σκεκάησλ ή κε mail) αθνχ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ή 

άιιε αξκφδηα Δπηηξνπή π.ρ. Δπηηξνπή πνπδψλ Σκήκαηνο, φπσο απηφ έρεη νξηζηεί 

απφ ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

Βήκα 2: Αλαδήηεζε θαη Δπηινγή Φνξέα Τινπνίεζεο 

Η Πξαθηηθή Άζθεζε πινπνηείηαη ζε θνξέα πνπ επηιέγεη ν θνηηεηήο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ ΔΤ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην Γξαθείν ΠΑ. Ο θνξέαο κπνξεί λα έρεη έδξα είηε 

ζηελ πφιε θνίηεζεο (Ηξάθιεην ή Ρέζπκλν) είηε ζε άιιε πφιε. ηελ παξαπάλσ 
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επηινγή ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη απφ ην Πξφγξακκα δελ θαιχπηνληαη έμνδα 

δηακνλήο θαη κεηαθίλεζεο. 

Δπίζεο, ζηελ παξαπάλσ επηινγή ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε θαηαλνκή ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ ζε Ιδησηηθνχο θαη Γεκφζηνπο Φνξείο. Με βάζε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ ηξέρνληνο ρξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κηα ζέζε γηα πξαθηηθή 

άζθεζε ζε Ιδησηηθφ θνξέα δελ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζέζε ζε Γεκφζην θνξέα. 

Αληίζεηα δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην λα κεηαηξαπεί κηα ζέζε γηα Πξαθηηθή Άζθεζε 

ζε Γεκφζην θνξέα ζε ζέζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε Ιδησηηθφ θνξέα.  

Αλαιπηηθφηεξα νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ επηιεγεί λα ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα 

κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πηζαλνχο Φνξείο: 

 Μέζσ ηνπ πζηήκαηνο Κεληξηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Φνηηεηψλ ΑΔΙ (ΑΣΛΑ)  

 Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνπ/εο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 Μέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα πξφζζεηε πιεξνθφξεζε. 

 Με πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε Φνξείο. 

Καιφ ζα είλαη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα λα πξαγκαηνπνηεί κηα πξνζσπηθή επαθή κε 

ηνλ/ηελ ππεχζπλν ηνπ εθάζηνηε Φνξέα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη πξηλ θαηαζέζεη ηελ αίηεζε 

ηνπ/ηεο γηα λα δηαζθαιίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνξέα γηα ζπλεξγαζία καδί ηνπ/ηεο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ζπκκεηέρεη έλαο Φνξέαο σο Φνξέαο Τπνδνρήο 

ζην Πξφγξακκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο απνηειεί ην λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην 

ζχζηεκα ΑΣΛΑ. Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη ν Φνξέαο λα 

αθνινπζήζεη γηα ηελ εγγξαθή ζην χζηεκα ΑΣΛΑ σο Φνξέαο Τπνδνρήο 

βξίζθνληαη εδψ. Δπίζεο αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εηζαγσγή ζέζεσλ θαη ηε ρξήζε 

ηεο εθαξκνγήο ΑΣΛΑ δίλνληαη εδψ 

 

  

https://atlas.grnet.gr/PracticeOffers
http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20Reg.pdf
http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20App.pdf


ειίδα 13 

 

Βήκα 3: Τπνρξεώζεηο θνηηεηώλ/ηξηώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξόγξακκα – 

Παξαδνηέα  

 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

Ο θάζε θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην Γξαθείν ΠΑ ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά ην αξγόηεξν 1,5 κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ μεθηλήζεη ε Πξαθηηθή Άζθεζε 

ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη ζπκθσλεζεί: 

1. Σελ θαξηέια θνηηεηή πιήξσο ζπκπιεξσκέλε, ζε ειεθηξνληθή κνξθή  

2. Φωηνηππία ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο ζηελ νπνία 

είλαη δηθαηνχρνο ή ζπλδηθαηνχρνο. Θα πξέπεη λα θαίλνληαη ην νλνκαηεπψλπκν 

θαη ν ΙΒΑΝ. (ειεθηξνληθά) 

3. Φσηνηππία βεβαίσζεο απνγξαθήο ΙΚΑ (ειεθξνληθά) 

Η παξαπάλσ βεβαίσζε κπνξεί λα εθδνζεί: 

 απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ ζην ΙΚΑ κε ηαπηφηεηα, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ,  

 ή ειεθηξνληθά απφ ην site ηνπ ΔΦΚΑ ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε ήδε Αξηζκφ 

Μεηξψνπ Αζθαιηζκέλνπ, σο έληππν αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο  

4. Eληνιή - Δμνπζηνδόηεζε γηα ηελ πίζησζε ινγαξηαζκνχ θπζηθνχ πξνζψπνπ 

(πξσηφηππε) 

5.  Τπεύζπλε Γήιωζε πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (πξσηφηππε) 

6.  πκθωλεηηθά πλεξγαζίαο (ζε 4 αληίηππα) 

Η ζχληαμε θαη απνζηνιή ησλ πκθσλεηηθψλ ζηνπο αζθνχκελνπο γίλεηαη 

ειεθηξνληθά αθνχ νινθιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Αξρηθά ειέγρεηαη ε 

νξζφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ έλαξμεο ΠΑ απφ ην Γξαθείν 

Πξαθηηθήο άζθεζεο. Έπεηηα απνζηέιιεηαη αίηεκα έγθξηζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ησλ θνηηεηψλ αλά κήλα απφ ηνλ/ηελ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν/ε ηνπ Σκήκαηνο 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ ΔΛΚΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  

Αθνχ εγθξηζεί ε αίηεζε γίλεηαη αλάξηεζε ηεο Πξάμεο ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ. Η ΑΓΑ 

είλαη κνλαδηθφο αξηζκφο γηα θάζε θνηηεηή θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζχληαμε 

https://apps.ika.gr/eInsEligibility/faces/secureAll/showInsReport.xhtml
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ηνπ πκθσλεηηθνχ θαζψο αλαγξάθεηαη ζε θάζε πκθσλεηηθφ. Αθνχ ινηπφλ γίλεη 

απηφ γίλεηαη ελεκέξσζε φηη είλαη έηνηκν ην πκθωλεηηθό πλεξγαζίαο, ην νπνίν 

εθηππψλνπλ νη αζθνχκελνη ζε 4 αληίηππα. ηε ζπλέρεηα ζα ζπκπιεξσζνχλ θαη ζα 

ππνγξαθνχλ (απφ ηνλ αζθνχκελν θαη ην θνξέα) κε κπιε ζηπιφ θαη ηα 4 αληίηππα 

θαη ζα επηζηξαθνχλ, άκεζα, ζε έληππε κνξθή ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

ΠΡΟΟΥΗ! ε πεξίπησζε πνπ ε Πξαθηηθή Άζθεζε δηελεξγείηαη ζε Γεκφζην 

Φνξέα, ζα πξέπεη ε ππνγξαθή ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

ζηξνγγπιή ζθξαγίδα. 

Σέινο, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν/ε ηνπ Σκήκαηνο θαη 

ηνλ Αληηπξχηαλε ην Γξαθείν ΠΑ ελεκεξψλεη γηα ηελ παξαιαβή ησλ 2 

ππνγεγξακκέλσλ πκθσλεηηθψλ. Έλα γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη έλα γηα ηνλ 

Φνξέα. 

Καηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο: 

1. Απνγξαθηθό δειηίν εηζόδνπ, ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά εληφο 10 εκεξψλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

2. Δβδνκαδηαίν Ηκεξνιόγην ην νπνίν ζα παξαδψζνπλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. πκπιεξψλεηαη ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο 

απφ ηνλ αζθνχκελν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Φνξέα. Μεηά 

ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ελεκεξψλεηαη θαη ππνγξάθεη ν 

Αθαδεκατθφο Δπφπηεο. 
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Οινθιήξωζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

Μεηά ην ηέινο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηα εμήο: 

ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο εληόο 7 εκεξώλ: 

1. Δξσηεκαηνιφγην απνηίκεζεο ηνπ θνηηεηή, ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά  

2.  Απνγξαθηθό δειηίν εμόδνπ, ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά.  

ην Σκήκα / Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλν/ε: 

1. Δβδνκαδηαίν Ηκεξνιφγην  

2. Έληππν Αμηνιφγεζεο Φνηηεηή απφ ηνλ Δπφπηε ηνπ Φνξέα  

3. Έληππν Αμηνιφγεζεο Φνηηεηή απφ Αθαδεκατθφ Δπφπηε κέινο 

ΓΔΠ/ΔΔΓΙΠ 

4. Σα παξαδνηέα πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ην Σκήκα (πρ. εξγαζία/αλαθνξά, 

παξνπζίαζε θιπ.).  

5. Δίλαη ζεκαληηθφ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θνηηεηήο/ηξηα απνθαζίζεη λα 

αθπξψζεη ή δηαθφςεη ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε πξηλ ή κεηά ηελ έλαξμε λα ην 

δειψζεη γξαπηψο ζηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν/ε κε θνηλνπνίεζε ζην 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε Υ/Δ1 ή 

Υ/Δ2 αλάινγα ηελ πεξίπησζε. 

Γηα ηηο παξαπάλσ νδεγίεο θαη έληππα κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε αλαιπηηθά απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο. 

  

http://www.dasta.uoc.gr/pa/forms/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/
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Γηάθνξα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

Εποπηεία Φοιηηηών  

Η επνπηεία ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ απφ ηνλ 

ίδην ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ή ζε νξηζκέλα ηκήκαηα απφ κηα νκάδα ζπλεξγαηψλ 

πνπ απνηειείηαη απφ κέιε ΓΔΠ ή ΔΔΓΙΠ.  

Πέξα απφ ην εκθαλέο θνκκάηη, δειαδή ηελ επίβιεςε ηνπ αζθνχκελνπ ζην ρψξν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο απφ ηνλ επφπηε κέινο ΓΔΠ, ε επνπηεία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

εμππεξεηεί θαη άιινπο ζθνπνχο. Δμππεξεηεί ηελ άκεζε θαη αζθαιέζηεξε κεηάδνζε 

ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην Φνξέα Τπνδνρήο πξνο ην Παλεπηζηήκην, ε νπνία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν 

Φνξέαο Τπνδνρήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζεί γξεγνξφηεξα γηα ην ηη 

θαηλνηφκν θαη ηη ππεξεζία ππάξρεη ζηα Παλεπηζηήκηα.  

Αποζημίωζη και αζθάλιζη  

Η κεληαία απνδεκίσζε ηνπ θνηηεηή αλέξρεηαη ζηα 230 επξψ κεληαίσο γηα φια ηα 

Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο αλαιακβάλεη λα αζθαιίζεη επηθνπξηθψο ηνλ εθπαηδεπφκελν θάζε κήλα γηα ην 

1% πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάιπςε αηπρήκαηνο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Σν 1% ηεο αζθάιηζεο αληηζηνηρεί ζε 10,11 € κεληαίσο, ην 

νπνίν ππνινγίδεηαη, βάζεη λφκνπ, επί ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ 

εξγάηε (δειαδή επί ηνπ κεληαίνπ πνζνχ 10,11€).  

  

https://dasta.teiep.gr/index.php/ypiresies-pliroforisis/75-6---
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Παξαξηήκαηα 
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Α. ηνηρεία Δπηθνηλωλίαο 

 

Ιζηνζειίδα: http://www.dasta.uoc.gr/pa/  

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο: info_placement@edu.uoc.gr 

Email επηθνηλσλίαο: placement@edu.uoc.gr 

 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην Ρέζπκλν. 

θ. Άλλα-Μαξία Παπιάθη  

Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ 74100,Ρέζπκλν, Κξήηε 

Tel +2831077709 

e-mail: pavlaki@edu.uoc.gr 

 

θ. Μαξία Μάδε 

Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ 74100,Ρέζπκλν, Κξήηε 

Tel +2831077958 

e-mail: maria.mazi@edu.uoc.gr 

 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην Ηξάθιεην 

θ. Έιελα Υαξηηάθε 

Παλεπηζηεκηνχπνιε Βνπηψλ 70013, Ηξάθιεην, Κξήηε 

Tel +2810393288 

e-mail: paher@uoc.gr 

 

Ιδξπκαηηθά Τπεχζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο  

Γεκήηξηνο Παπάδνγινπ, Αλαπιεξσηήο  Καζεγεηήο  

Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ 

e-mail: dpapa@materials.uoc.gr  

 

  

http://www.dasta.uoc.gr/pa/
mailto:placement@edu.uoc.gr
mailto:placement@edu.uoc.gr
mailto:pavlaki@edu.uoc.gr
mailto:maria.mazi@edu.uoc.gr
mailto:paher@uoc.gr
mailto:dpapa@materials.uoc.gr
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Β. ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  

πλνπηηθά γηα ην δηάζηεκα 2010-2019 

 

Ωθεινχκελνη Φνηηεηέο/Φνηηήηξηεο 

 

 

Πξαθηηθέο ζε Ιδησηηθνχο Φνξείο 

  

* Από ηο 2015, πέπαν ηερ αποππόθεζερ, ξεκίνεζε να εθαπμόδεηαι ωρ βαζικόρ δείκηερ πποόδος για 

έπγο ηερ Ππακηικήρ άζκεζερ (ΕΣΠΑ) ελάσιζηε ποζόζηωζε (55%) ηων ππακηικών αζκήζεων πος 

διεξάγονηαι ζε Ιδιωηικούρ θοπείρ  
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Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηφδνπ 2017-2018 

 

Καηαλνκή Ωθεινπκέλσλ αλά θχιν ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

 

 

Καηαλνκή Ωθεινπκέλσλ αλάινγα κε ην αλ ε Πξαθηηθή Άζθεζε  

εθπνλήζεθε εληφο ή εθηφο Κξήηεο 
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Γ. Σν κάζεκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο αλά ρνιή θαη Σκήκα 

H ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ω ΜΑΘΗΜΑ (ΚΩΓ ΜΑΘ), ΓΙΑΡΚΔΙΑ, ΠΙΣΩΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΛΗΨΗ 
ΠΣΤΧΙΟΤ 

ΚΩΔ ΜΑΘ 
Διάρκεια 
(μήνεσ) 

Πιςτωτικζσ 
Μονάδεσ 

ΑΝΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΣΟ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ 

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Φιλοζοθική Στολή 

Φιλολογίασ ΟΧΙ ΠΡΑ 3 10 ECTS ΝΑΙ ΌΧΙ 

Φιλοςοφικϊν και 
Κοινωνικϊν πουδϊν 

ΟΧΙ ΠΑΙ 000 3 5 ECTS ΝΑΙ ΌΧΙ 

Στολή Επιζηημών Αγωγής 

Παιδαγωγικό Δθμοτικισ 
Εκ/ςθσ 

ΟΧΙ ΔΑΠ 100 2 5 ECTS ΝΑΙ ΟΧΙ 

Παιδαγωγικό Προςχολικισ 
Εκ/ςθσ 

ΟΧΙ ΔΑΠ 100 2 4 ECTS ΝΑΙ ΟΧΙ 

Στολή Κοινωνικών Επιζηημών 

Κοινωνιολογίασ ΟΧΙ ΠΡΑΚ 500 2 30 ECTS 
ΝΑΙ 

25 ECTS ΣΟ Π.Δ. 
ΝΑΙ 

5 ΕCTS Ω ΤΕΠ 

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ΟΧΙ ΟΙΚ 8000 2 2 ECTS ΝΑΙ OXI 

http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%80%CE%BF-2/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%80%CE%BF-2/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5-2/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5-2/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF-2/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF-2/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-2/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82/
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ΣΜΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΛΗΨΗ 
ΠΣΤΧΙΟΤ 

ΚΩΔ ΜΑΘ 
Διάρκεια 
(μήνεσ) 

Πιςτωτικζσ 
Μονάδεσ 

ΑΝΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΣΟ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ 

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Πολιτικισ Επιςτιμθσ ΟΧΙ ΠΡΑΚ 600 2 10 ECTS ΝΑΙ OXI 

Ψυχολογίασ ΝΑΙ ΨΤ 4702 1 12 ECTS ΝΑΙ OXI 

Στολή Θεηικών και Τετνολογικών Επιζηημών 

Βιολογίασ ΟΧΙ ΒΙΟΛ-425 3 3 ECTS ΝΑΙ ΟΧΙ 

Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ 
Τλικϊν 

ΟΧΙ ΠΡΑ-001 2 10 ECTS  
ΝΑΙ 

5 ECTS ΣΟ Π.Δ. 
ΝΑΙ 

(5 ECTS  Ω ΤΕΠ) 

Μακθματικϊν και 
Εφαρμοςμζνων 
Μακθματικϊν 

ΟΧΙ ΜΕΜ350 3 18 ECTS  
ΝΑΙ 

12 ECTS ΣΟ Π.Δ. 
ΟΧΙ 

(6 ECTS Ω ΤΕΠ) 

Φυςικισ ΟΧΙ ΦΤ-4093 3 20 ECTS  
ΝΑΙ 

17 ECTS ΣΟ Π.Δ. 
όχι 

(3 ECTS Ω ΤΕΠ) 

Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ΟΧΙ 499Γ 3 6 ECTS ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χθμείασ ΟΧΙ XHM-350 3 6 ECTS ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

  

http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82-2/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-2/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BBo%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-2/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BBo%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-2/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BC/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BC/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%BC/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-2/
https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=work_experience&openmenu=demoAcc3&lang=gr
http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-2/
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Γ. Κξηηήξηα Δπηινγήο αλά ρνιή θαη Σκήκα 

H ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ω ΜΑΘΗΜΑ (ΚΩΓ ΜΑΘ), ΠΙΣΩΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
ΣΜΗΜΑ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Αλγόριθμοσ Μοριοδότηςησ 

ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΠΟΤΔΩΝ 

Φιλοζοθική Στολή 

Φιλολογίασ 

α) ο αρικμόσ των μακθμάτων που ο/θ φοιτθτισ/τρια 
ζχει περάςει επιτυχϊσ. 

β) ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ 
γ)  πιςτοποιθμζνα κοινωνικά κριτιρια: 

1) τζκνο από μονογονεϊκι οικογζνεια 
2) πρόβλθμα υγείασ (αναπθρία) γονζα ι του ιδίου 

του/τθσ φοιτθτι-τριασ 
3) χαμθλό οικογενειακό ειςόδθμα 
4) πολυτεκνία 

 
Απ Γεν. υν.  13ησ/22-06-2018 

2*Μ/ + 0.6*ΜΟ+0.2*Κ 
 

α) Μ, ο αρικμόσ των μακθμάτων που ο/θ φοιτθτισ/τρια ζχει περάςει επιτυχϊσ. 
β) , το ςφνολο των μακθμάτων που χρειάηεται ο/θ φοιτθτισ/τρια για να λάβει 

πτυχίο. 
γ) ΜΟ είναι ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ 
δ) Κ, είναι το άκροιςμα των μορίων από τα παρακάτω κοινωνικά κριτιρια: 
1) τζκνο από μονογονεϊκι οικογζνεια (2.5 μόρια) 
2) πρόβλθμα υγείασ (αναπθρία) γονζα ι του ιδίου του/τθσ φοιτθτι-τριασ (2.5 

μόρια) 
3) χαμθλό οικογενειακό ειςόδθμα (2.5 μόρια) 
4) πολυτεκνία (2.5 μόρια) 
τθν περίπτωςθ ιςοψθφίασ κα προθγείται ο/θ φοιτθτισ/τρια με τον μεγαλφτερο 

αρικμό ECTS. 

5
ο
 και άνω 

Φιλοςοφικών 
και Κοινωνικών 

πουδών 

1) Γενικι βακμολογία 
2) Αρικμόσ μακθμάτων 
3) Μονάδεσ ECTS 
4) Εξάμθνο ςπουδϊν 
5) Τπαγωγι ςε ειδικι κοινωνικι ομάδα 

 
Απ Γεν. υν.  182ησ/29-03-2017 

1) Γενικι βακμολογία = μζςοσ όροσ βακμοφ *0,15 
2) Αρικμόσ μακθμάτων = *0,25 
3) Μονάδεσ ECTS = 0,2 *(αρικμόσ ECTS/240) 
4) Εξάμθνο ςπουδϊν = αρικμόσ εξαμινου*0,5 (αρικμόσ εξαμινων/8) 
5) Τπαγωγι ςε ειδικι κοινωνικι ομάδα = (ποςοςτό αναπθρίασ *2) 
 
ε περιπτώςεισ ιςοβαθμίασ δίδεται ζμφαςη ςτο κριτήριο του ςυνολικοφ 
αριθμοφ μαθημάτων που ζχουν ολοκληρώςει επιτυχώσ οι φοιτητζσ που 
ιςοβαθμοφν.                                                                                                                                         
(Αποςπ. Πρακτ. υν. 208/10-04-2019)    

5ο και άνω 



ειίδα 24 

 

 
ΣΜΗΜΑ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Αλγόριθμοσ Μοριοδότηςησ 

ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΠΟΤΔΩΝ 

Στολή Επιζηημών Αγωγής 

Παιδαγωγικό 
Δημοτικήσ Εκ/ςησ 

(1) Προαπαιτοφμενο κριτήριο για να κάνει ζνασ 
φοιτθτισ/μία φοιτιτρια αίτθςθ είναι να ζχει 
παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα ακόλουκα τρία (3) 
μαθήματα (είτε τον πρϊτο ςυνδυαςμό είτε τον 
δεφτερο): 

(α) Δφο μακιματα με κωδικό Β05 και ζνα από τα εξισ 
δφο: 
«Μαθηςιακζσ δυςκολίεσ ςτην παραγωγή του 
γραπτοί) λόγου» (Β03 Π08) ι «Μάθηςη και 
Διδαςκαλία του γραπτοφ λόγου» (Β03 Π13) 

(β)Ζνα μάκθμα με κωδικό Β05, ζνα από τα εξισ δφο: 
«Μαθηςιακζσ δυςκολίεσ ςτην παραγωγή του 
γραπτοφ λόγου» (Β03 Π08) ι «Μάθηςη και 
Διδαςκαλία του γραπτοφ λόγου» (Β03 Π13) και το 
ςεμινάριο Α08 02 (ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ αφορά 
όςουσ ενδιαφζρονται να διδάξουν τα ελλθνικά ωσ 
δεφτερθ γλϊςςα) 
 

Απόφαςη Γεν. υνζλευςησ 470/29.03.2017 

Ο αρικμόσ των μορίων ςε αυτό το κριτιριο ιςοφται με το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ 
τουσ ςτα τρία αυτά μακιματα ( λ.χ. 8,5 + 7,5 + 8= 24) 

(2) Επιπλζον, προςμετράται ωσ προςόν (εάν υπάρχει) θ βεβαιωμζνθ 
εκελοντικι προςφορά εργαςίασ ςε ςυναφι πεδία ι Φορείσ. 
Μοριοδότηςη: 10 μόρια. 
υνοπτικά, ο αλγόρικμοσ που εφαρμόηεται για τθν επιλογι των φοιτθτϊν είναι ο 
ακόλουκοσ:  
Μ + Π 
όπου: 
α) Μ= Σο άκροιςμα τθσ βακμολογίασ τουσ ςτα τρία μακιματα όπωσ αυτά ορίηονται 

ςτο παραπάνω προαπαιτοφμενο κριτιριο 1. 
β) Π= θ μοριοδότθςθ όπωσ αυτι ορίηεται ςτο παραπάνω προαιρετικό κριτιριο 2. 

Κατά ςυνζπεια, τα λιγότερα μόρια που μπορεί να ςυγκεντρϊςει κανείσ είναι 15 
(3 μακιματα X 5/10) και τα περιςςότερα 40 (3 X 10/10 +10). Οι κζςεισ 
κατανζμονται ςτουσ φοιτθτζσ με τα περιςςότερα μόρια (και ανάλογα με τα 
ενδιαφζροντά τουσ, μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι ελλθνικά ωσ Γ2). 

ε περίπτωςθ που δφο φοιτθτζσ διεκδικοφν μία κζςθ και ζχουν το ίδιο ςφνολο 
μορίων, επικρατεί: 

(α) για τθν κατεφκυνςθ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν όποιοσ ζχει τθν υψθλότερθ 
βακμολογία ςτα μακιματα Β05 και 

(β) για τθν άλλθ κατεφκυνςθ (ελλθνικά ωσ Γ2) όποιοσ ζχει τθν υψθλότερθ 
βακμολογία ςτο Α08 02. 

Εάν εξακολουκεί να υπάρχει ιςοβακμία, προκρίνεται εκείνοσ/θ που βρίςκεται ςτο 
τζταρτο ζτοσ ςπουδϊν ζναντι του τριτοετοφσ φοιτθτι. 

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΠΟΤΔΩΝ  
(Σρίτο ή 
Σζταρτο Ζτοσ)  
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ΣΜΗΜΑ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Αλγόριθμοσ Μοριοδότηςησ 

ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΠΟΤΔΩΝ 

Παιδαγωγικό 
Προςχολικήσ 
Εκ/ςησ 

α)  Ο ςυντελεςτισ ζτουσ φοίτθςθσ του υποψθφίου/ασ,  
β) ΜΔ είναι ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ ςτισ Διδακτικζσ 

Αςκιςεισ 
 γ) ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ των μακθμάτων  
 
Για την κατανομή των επιλεγζντων φοιτητϊν επιπλζον 

κριτιρια: 
α) η παρακολοφθηςη μαθημάτων ςχετικϊν με το 

αντικείμενο τησ ΔΠΑ ςτον φορζα που επιλζγουν 
(π.χ. θεωρείται αναγκαία προχπόθεςη η 
παρακολοφθηςη και επιτυχήσ εξζταςη μαθημάτων 
Ειδικήσ Αγωγήσ προκειμζνου να επιλεγεί 
φοιτητήσ/ήτρια για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, για 
το Ειδικό Νηπιαγωγείο, για Τμήματα Ζνταξησ, για 
Παράλληλη Στήριξη παιδιϊν με μαθηςιακζσ 
δυςκολίεσ κ.ο.κ., η βαθμολογία ςτισ Διδακτικζσ 
Αςκήςεισ (για κατανομή ςε νηπιαγωγεία), γ) η 
βαθμολογία ςε 

δ) η επιλογή από τον φοιτητή φορζα ΔΠΑ που ζχει 
ειδικά χαρακτηριςτικά (π.χ., δυςπρόςιτοσ, μη 
επιλεγμζνοσ από άλλουσ φοιτητζσ), ςτ) η πρόταςη και 
εφρεςη από τον φοιτητή νζου φορζα που θα ενταχθεί 
ςτη ΔΠΑ 

 
Απόφαςη Γεν. υνζλευςησ 540/03.05.2017 

0.4 Ν+ 0.4 ΜΔ + 0.2Ε 
όπου: 
 
α) Ν, ο ςυντελεςτήσ ζτουσ φοίτηςησ του υποψηφίου/ασ, λαμβάνει τισ ακόλουθεσ 

τιμζσ: π.χ. για το 2ο ζτοσ ςπουδϊν v=3, για το 3
ο
 ζτοσ ν=5, για το 4

ο
 ζτοσ ν=8, για 

το 5ο ζτοσ ν=9, και το 6ο ζτοσ ν=10.  
β) ΜΔ είναι ο μζςοσ όροσ βαθμολογίασ ςτισ Διδακτικζσ Αςκήςεισ  
γ) Ε είναι ο μζςοσ όροσ βαθμολογίασ των μαθημάτων 
μαθήματα Διδακτικήσ Μαθηματικϊν κι Γλϊςςασ (για κατανομή ςε δημοτικά 

ςχολεία) 

Από το 2ο και 
άνω   
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ΣΜΗΜΑ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Αλγόριθμοσ Μοριοδότηςησ 

ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΠΟΤΔΩΝ 

Στολή Κοινωνικών Επιζηημών  

Κοινωνιολογίασ* 

1) 80% M.O. Mακθμάτων και  
2) 20% αρικμόσ μακθμάτων ο/θ φοιτθτισ/τρια 

ζχει περάςει επιτυχϊσ 
Αποφάςεισ  Γ. υνζλευςησ 267η/ 26-9-2012, 

 330/28-09-2018 

80% M.O. Mακθμάτων , 
20% αρικμόσ μακθμάτων ο/θ φοιτθτισ/τρια ζχει περάςει επιτυχϊσ 

 
5ο και άνω 

Οικονομικών 
Επιςτημών 

1 Βρίςκονται ςτο 2ο ζτοσ ςπουδϊν και άνω 
2. Οι δευτεροετείσ φοιτθτζσ κα πρζπει να ζχουν 

εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε 12 τουλάχιςτον μακιματα, 
και τα υπόλοιπα ζτθ ςπουδϊν ςε 20 μακιματα 
τουλάχιςτον 

3.Δεν ζχουν ςυμμετάςχει ςτθν πρακτικι άςκθςθ ςτο 
παρελκόν 

 
Αποφάςεισ  Γ. υνζλευςησ 342/07-03-2018, 352/12-3-

2019 
 

1.Ζτοσ ςπουδϊν 
2.Πλικοσ μακθμάτων που ζχουν εξεταςκεί επιτυχϊσ οι φοιτθτζσ 
3.Μζςοσ όροσ μακθμάτων ςτα οποία ζχουν εξεταςκεί οι φοιτθτζσ 
Ο αλγόρικμόσ Πρακτικισ Άςκθςθσ είναι ο εξισ:                                                                                                                                                
Βακμολόγθςθ Δευτεροετϊν                                                                                            
 Βᶨ =  (0,5 Χ Αρικμ. Μακθμάτ. +0,5ΧΜζςοσΌροσΒακμολογίασ)                                  
Βακμολόγθςθ Σριτοετϊν                                                                                                  Βᶨ 

=  (0,5 Χ Αρικμ. Μακθμάτ. +0,5ΧΜζςοσΌροσΒακμολογίασ)                                   
Βακμολόγθςθ τεταρτοερτϊν και επαναγγραφζντων                                                       

Βᶨ =  (0,5 Χ Αρικμ. Μακθμάτ. +0,5ΧΜζςοσΌροσΒακμολογίασ)Χ  wᶨ                                                 
 w1= 1 εάν ζχουμε τεταρτοετείσ                                                                                                                                                          
 w2= 0.9 εάν ζχουμε πενταετείσ                                                                                                                                                             
 w3= 0,8 εάν ζχουμε εξαετείσ                                                                                                                                                                      
 w4=0,7 εάν ζχουν επταετείσ                                                                                                                                                              
 w5=0,6 για ζτθ πάνω από επτά.                                                                                                                                                                        

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ςτα αποτελζςματα των  τθσ πρακτικισ άςκθςσ, κα 
ακολουκεί κλιρωςθ μεταξφ αιτιςεων που ζχουν ιςοβακμιςει. Η κλιρωςθ 

κα γίνεται ενϊπιον τθσ επιτροπισ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.         

3
ο
 και άνω  
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ΣΜΗΜΑ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Αλγόριθμοσ Μοριοδότηςησ 

ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΠΟΤΔΩΝ 

Πολιτικήσ Επιςτήμησ 

1.  Ολοκλιρωςθ ΤΠΟ Μακθμάτων2. Μ.Ο 
Βακμολογίασ 
3.υνζντευξθ 

 
Απόφαςη Γ. υνζλευςησ  175/14-11-2018 

 

Βακμολόγθςθ (maximum 100). 
1. Ολοκλιρωςθ ΤΠΟ Μακθμάτων: 70% (maximum 70 μόρια) 

υγκεκριμζνα: Οι φοιτθτζσ που ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ όλα τα ΤΠΟ 
μακιματά τουσ, λαμβάνουν 70 μόρια. Οι φοιτθτζσ που χρωςτοφν ζνα ΤΠΟ, 
λαμβάνουν 30 μόρια.  Όςοι και όςεσ χρωςτοφν 2 ΤΠΟ λαμβάνουν 10 
μόρια. Οι υπόλοιποι/ εσ υποψιφιεσ δεν λαμβάνουν κανζνα μόριο. 

2. Μ.Ο. βακμολογίασ: 20% (maximum 20 μόρια) 
υγκεκριμζνα: ο Μ.Ο. βακμολογίασ κάκε υποψιφιου/ ασ διπλαςιάηεται 
και το αποτζλεςμα αποτελεί και τον αρικμό των μορίων  που λαμβάνουν 

3. Παρουςία και επίδοςθ ςτθ ςυνζντευξθ: 10% (maximum 10 μόρια) 
υγκεκριμζνα: θ παρουςία ςτθν ςυνζντευξθ είναι υποχρεωτικι. Πρόκειται 
για on/ off κριτιριο και ςυνακόλουκα αν κάποιοσ/ α υποψιφιοσ/ α δεν 
προςζλκει ςτθ ςυνζντευξθ , αποκλείεται και δεν μπορεί να ςυμμετάςχει 
ςτθν Πρακτικι Άςκθςθ. Η επίδοςθ ςτθ ςυνζντευξθ βακμολογείται από το 1 
ζωσ το 10 και θ βακμολογία αποτελεί και τον αρικμό των μορίων 
(maximum 10).  

5
ο 

 και άνω 

Ψυχολογίασ 

1) Ζτοσ φοίτθςθσ 
2) Μακιματα που ζχουν ολοκλθρωκεί 
3) Σρζχων μζςοσ όροσ βακμολογίασ 

Η τελικι βακμολογία προκφπτει από το άκροιςμα των 
ανωτζρω 

Απόφαςη Γ. υνζλευςησ 258/14.09.2016 

 

1) Ζτοσ φοίτθςθσ * (-2.0) 
2) Μακιματα που ζχουν ολοκλθρωκεί *2.5 
3) Σρζχων μζςοσ όροσ βακμολογίασ *1.0 

 

7
ο
  &  8

o
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ΣΜΗΜΑ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Αλγόριθμοσ Μοριοδότηςησ 

ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΠΟΤΔΩΝ 

Στολή Θεηικών και Τετνολογικών Επιζηημών  

Βιολογίασ 

 
 
1) Να ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ με τα 

μακιματα κφκλου, 
2) Να μθν πραγματοποιοφν ταυτόχρονα (ςτο ίδιο 

εξάμθνο) τθν πτυχιακι τουσ εργαςία ι τριμθνιαίο 
εργαςτθριακό μάκθμα, 

3) Η πρακτικι άςκθςθ να άπτεται τθσ επιλεγμζνθσ 
κατεφκυνςθσ εξειδίκευςθσ 

 
Απόφαςη Γ. υνζλευςησ 13/7/2018 

 
 

1) Να ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ με τα μακιματα κφκλου. 
2) Να βρίςκονται ςτο 4ο ζτοσ ςπουδϊν. Ακολουκοφν αυτοί που είναι ςτο 5ο ι 

ςε μεγαλφτερα ζτθ και αυτοί που είναι ςτο τρίτο ζτοσ. 
3) ) Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ επιτυχϊσ εξεταςκζντων μακθμάτων.  
4) Ο μεγαλφτεροσ μζςοσ όροσ ςτα μακιματα που ζχουν εξεταςκεί επιτυχϊσ. 

                                                                                                      
ε περίπτωςθ που παρατθρθκεί ιςοβακμία μεταξφ των φοιτθτϊν που βρίςκονται 

ςτο τζλοσ τθσ κατάταξθσ (πλζον των διακζςιμων κζςεων) και θ διαφορά τουσ 
εντοπίηεται να είναι μικρότερθ από 0.05 τθσ μονάδασ, τότε κα λαμβάνεται υπόψθ 

ο καλφτεροσ μζςοσ όροσ μόνο ςτα υποχρεωτικά μακιματα. 

μετά το 4ο 
εξάμθνο 

 

Επιςτήμησ και 
Σεχνολογίασ Τλικών 

 
 
Πρζπει οι υποψιφοι να ζχουν ολοκλθρϊςει το 4ο 
εξάμθνο πουδϊν 
 
Απόφαςη Γ. υνζλευςησ 126/22-6-2018 

 
 

Δείκτθσ προόδου των φοιτθτϊν 
 

μετά το τζλοσ 
του 4ου 

εξαμινου 
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ΣΜΗΜΑ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Αλγόριθμοσ Μοριοδότηςησ 

ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΠΟΤΔΩΝ 

 
Επιςτήμησ 

Τπολογιςτών 

1) Επιτυχισ ςυμπλιρωςθ 116 ECTS μακθμάτων 
κορμοφ και 120 ECTS ςυνολικά 

2)  ε περίπτωςθ ΠΑ ςτο εξωτερικό αποδεδειγμζνθ 
βαςικι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία κα γίνει θ 
επίβλεψθ/εποπτεία τθσ ΠΑ  

3) Η ΠΑ δεν μπορεί να αποτελεί μζροσ τθσ πτυχιακισ 
εργαςίασ 

 
Απόφαςη Γ. υνζλευςησ.  2/10/2018 

1) Βακμολογία μακθμάτων κορμοφ: Μζςοσ όροσ βακμολογίασ * 0,25 
2) Γενικι βακμολογία: Μζςοσ όροσ βακμολογίασ * 0,25 
3) Μονάδεσ ΕCTS που ο/θ φοιτθτισ/ιτρια ζχει παρακολουκιςει επιτυχϊσ: 

(10 * #ECTS/240)  * 0,25 
4) Πρόοδοσ ςτισ ςπουδζσ (ςυνολικά ECTS προσ εξάμθνο φοίτθςθσ): 

10*(#ECTS/240)/((τρζχον εξάμθνο φοίτθςθσ - 1) /8) * 0,25 
 

ε περίπτωςθ που παρατθρθκεί ιςοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπ’ όψθ κάκε ζνα 
από τα παραπάνω κριτιρια με τθ ςειρά που παρουςιάηονται. Επομζνωσ, λαμβάνεται 
πρϊτα υπ’ όψθ  θ βακμολογία μακθμάτων κορμοφ. ε περίπτωςθ που παρατθρθκεί 

και πάλι ιςοβακμία, λαμβάνεται υπ’ όψθ θ γενικι βακμολογία, κ.ο.κ 
Για το 5% των θζςεων πρακτικισ άςκθςθσ που χρθματοδοτοφνται μζςω ΕΠΑ (από 

αυτζσ που διατίκενται ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ), θ επιλογι γίνεται βάςει 
κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Οι εγγεγραμμζνοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ του 

Προπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν που πλθροφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ όπωσ 
αυτζσ περιγράφονται παραπάνω, κατατάςςονται με βάςει τα οικονομικά και 

κοινωνικά κριτιρια, όπωσ ζχουν τεκεί για τθ δωρεάν ςίτιςθ και ςτζγαςθ 
φοιτθτϊν/τριϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και όπωσ αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα 

του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. 

Δεν υπάρχει 
περιοριςμόσ 
ςτο εξάμθνο. 

Οι 
περιοριςμοί 

είναι ςτα ECTS 
όπωσ 

αναγράφονται 
ςτα κριτιρια 

επιλογισ 

Μαθηματικών και 
Εφαρμοςμζνων 
Μαθηματικών 

1) Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν περάςει όλα τα 
υποχρεωτικά μακιματα, εκτόσ ίςωσ από δφο, 
κατά τθν αίτθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 

2) Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ΠΜ (ECTS) που πρζπει να 
ζχει περάςει ο υποψιφιοσ είναι 150, κατά τθν 
αίτθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.  

 
Απόφαςη Γ. υνζλευςησ.  127/10-7-2018 

 
Β = (ECTS-150) + (ΜΟ - 5) * 50  

 
όπου ECTS είναι ο αρικμόσ των ΠΜ που ζχει περάςει ο υποψιφιοσ και MO ο μζςοσ 

όροσ τθσ βακμολογίασ.   
 

Επιπλζον, προηγοφνται οι υποψιφιοι οι οποίο βρίςκονται ςε ζτοσ ςπουδϊν 
μικρότερο ι ίςο του 6ου. Οι υποψιφιοι μεγαλφτερων ετϊν ζπονται ςτθν κατάταξθ.   
ε περίπτωςθ ιςοβαθμίασ προτεραιότθτα ζχει ο φοιτθτισ με το μεγαλφτερο αρικμό 

κατοχυρωμζνων μονάδων ECTS. 
 

από το 7ο και 
8ο εξάμθνο 
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ΣΜΗΜΑ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Αλγόριθμοσ Μοριοδότηςησ 

ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΠΟΤΔΩΝ 

Φυςικήσ 

Πρζπει οι υποψιφιοι να ζχουν ολοκλθρϊςει το 3
ο
  

εξάμθνο πουδϊν 
 
Απόφαςη Γ. υνζλευςησ.  11-6-2018 

1) Αναλυτικι Βακμολογία 70%  
2) Σο ςφνολο των ECTS που αντιςτοιχοφν ςτα μακιματα που ζχουν ολοκλθρωκεί 

επιτυχϊσ 30% 
3) Πρόταςθ του φοιτθτι. Η πρόταςθ δεν βακμολογείται αλλά πρζπει να κατατεκεί 

για να είναι ζγκυρθ θ αίτθςθ του φοιτθτι και πρζπει  
α. να ςυνυπογράφεται από τον επιβλζποντα ςτον προτεινόμενο φορζα,  
β. να περιγράφει τα κακικοντα του φοιτθτι, γ. να περιγράφει τθ ςυνάφεια 
του κζματοσ τθσ Άςκθςθσ με τθν Επιςτιμθ τθσ Φυςικισ.  

 
ε περίπτωςθ ιςοβαθμίασ 2 φοιτθτϊν επιλζγεται ο φοιτθτισ με το μεγαλφτερο 

αρικμό ECTS. 
 

μετά το τζλοσ 
του 3ου 

εξαμινου 
 

Χημείασ 

Πρζπει οι υποψιφιοι να βρίςκονται ι να ζχουν 
ολοκλθρϊςει το 6

ο
  εξάμθνο πουδϊν. Δθλαδι μπορεί 

θ ΠΑ να γίνει το καλοκαίρι του 3ου ζτουσ και να 
δθλωκεί είτε το εαρινό εξάμθνο πριν τθν πρακτικι 
άςκθςθ είτε το εξάμθνο ςτο οποίο περατϊνεται) 

 
Απόφαςη Γ. υνζλευςησ 4/6/2018 

0.4ν + 0.3Μ.Ο.μαθ. – 0.3Α.Τ.μαθ. 
 

όπου:  
α) ν, ο ςυντελεςτισ ζτουσ φοίτθςθσ του υποψθφίου/ασ, λαμβάνει τισ ακόλουκεσ 

τιμζσ: για το 3ο ζτοσ ςπουδϊν v=3.5, για το 4ο ζτοσ ν=4, για το 5ο ζτοσ ν=5, και 
το 6ο ζτοσ ν=3,  

β) Μ.Ο.μαθ. είναι ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ των μακθμάτων που ζχουν εξεταςτεί 
επιτυχϊσ,  

γ) Α.Τ.μαθ. είναι ο αρικμόσ των υπολειπόμενων μακθμάτων για τθν απόκτθςθ του 
Πτυχίου.   

 
τθν περίπτωςθ ιςοβαθμίασ θ επιλογι γίνεται με επιπλζον κριτιριο τθν αρχαιότθτα 
των φοιτθτϊν 
 

Μετά τo 6ο 
εξάμηνο 

 

 


