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Πρόλογος 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν από τα πρώτα Πανεπιστήμια στη χώρα που 

υιοθέτησε το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης του και τα Τμήματά του συμμετείχαν 

μαζικά στις σχετικές δράσεις του Υπουργείου Παιδείας. Το κείμενο που ακολουθεί 

συμπυκνώνει την γνώση και εμπειρία αυτής της μακροχρόνιας προσπάθειας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης να ενδυναμώσει την εκπαίδευση των φοιτητών του μέσα από 

την εμπειρία της Πρακτικής Άσκησης.  

Αποτελεί δε ένα οδηγό, που συμπεριλαμβάνει τις δυνατότητες, τις υποχρεώσεις 

αλλά και τις διαδικασίες, που πρέπει κανείς να ακολουθήσει κατά την εκπόνηση της  

Πρακτικής Άσκησης. 

 

 

 Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος 

Δημήτρης Παπάζογλου 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
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Εισαγωγή  

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης που παρέχεται 

από το Πανεπιστήμιο, συμπληρώνοντας τις ακαδημαϊκές γνώσεις με εργασιακή 

εμπειρία. Μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και 

φοιτήτριες διαφορετικών τμημάτων να αποκτήσουν μια πρώτη και άμεση επαφή  με το 

εργασιακό περιβάλλον. Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι η εκπόνηση Πρακτικής 

Άσκησης είναι καθοριστική για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία, 

βοηθώντας τον ασκούμενο να επιλέξει την διαδρομή που πραγματικά τον εκφράζει. 

Την τρέχουσα περίοδο στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 14 Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. 

Ενδεικτικό της βαρύτητας και της σημασίας του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης 

είναι ότι σε αυτόν συμμετέχουν όλα τα ΑΕΙ της χώρας. Τα τελευταία έτη η Πρακτική 

Άσκηση υλοποιείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Από το 2016, το 

Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 

συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» καθώς και 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» στο Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».  

  

http://www.dasta.uoc.gr/pa/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
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Τι είναι η Πρακτική Άσκηση 

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης  

Ο κύριος σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η σύνδεση της Ακαδημαϊκής 

γνώσης με την αγορά εργασίας. Οι φοιτητές έχοντας αποκτήσει το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο τοποθετούνται σε αντίστοιχες δομές, οργανισμούς και 

επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν στην πράξη την πολύτιμη γνώση που 

απέκτησαν στην διάρκεια των σπουδών τους. Ουσιαστικά η Πρακτική Άσκηση είναι η 

«ευκαιρία» που δίνεται σε φοιτητές/τριες να απασχοληθούν για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα σε Φορείς Yποδοχής Δημόσιους ή Ιδιωτικούς εκτός Πανεπιστημίου με σκοπό 

την απόκτηση εμπειρίας σε συγκεκριμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με τις 

ακαδημαϊκές σπουδές τους και τους προσωπικούς στόχους τους.  

Η Πρακτική Άσκηση ως μάθημα 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένο μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών 

του κάθε Τμήματος. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Τμήματος το μάθημα της 

Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτικό ή επιλογής. Το παραπάνω συνεπάγεται ότι η 

Πρακτική Άσκηση έχει κωδικό μαθήματος και λαμβάνει ECTS.  

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια που κυμαίνεται από 

1 έως 3 μήνες πλήρους απασχόλησης και πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση 

στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π.  

Σημεία επαφής- Ενημέρωσης 

Σε κάθε τμήμα που συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση έχει οριστεί από τη Γενική 

Συνέλευση Επιστημονικά Υπεύθυνος/η της Πρακτικής Άσκησης καθώς και υπάρχει 

σχετική ιστοσελίδα. Επίσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης με παραρτήματα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.  
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Φορείς εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να εκπονήσουν 

την Πρακτική τους Άσκηση σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς. Στην παρούσα φάση 

υπάρχει ποσόστωση μεταξύ των θέσεων που μπορούν να προσφερθούν σε Ιδιωτικούς 

και Δημόσιους Φορείς. Έτσι κάθε Τμήμα ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών του 

διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων για εκπόνηση σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους 

Φορείς.  

Βασικοί περιορισμοί και υποχρεώσεις των ασκουμένων 

Η υβριδική φύση της Πρακτικής Άσκησης εισάγει την παράμετρο της απασχόλησης 

και της σχετικής αποζημίωσης των ασκουμένων. Αυτό συνεπάγεται ότι οι ασκούμενοι 

φοιτητές/τριες θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία, αρκετά 

διαφορετική από ένα συνηθισμένο μάθημα, η οποία αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω. 

Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων ανταπόκριση σε προσκλήσεις με 

καταληκτικές ημερομηνίες, εμπρόθεσμη κατάθεση εγγράφων, και υπογραφή 

συμφωνητικών. . 

Συνέπεια των παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι έως την λήξη της Πρακτικής 

Άσκησης ο ασκούμενος/η πρέπει να διατηρεί την ιδιότητα του φοιτητή/τριας. Αυτό 

πρακτικά συνεπάγεται ότι ο ασκούμενος/η δεν έχει καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας πριν 

την λήξη της Πρακτικής Άσκησης. 

Τι δεν είναι Πρακτική Άσκηση 

Δεν αποτελεί Πρακτική Άσκηση η απασχόληση σε εργαστήρια ή δομές του οικείου 

ιδρύματος. Έτσι δεν μπορεί ένα φοιτητής/τρια του Πανεπιστημίου Κρήτης να 

πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση οπουδήποτε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

μπορεί όμως να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε ένα άλλο Πανεπιστήμιο. 
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Διαδικασία εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει 

κανείς για να προχωρήσει στην εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης. Θα πρέπει να 

τονίσουμε εδώ ότι ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και σε κάθε περίπτωση οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της 

Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα τους καθώς και με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν. 

Ενημέρωση 

Αν και θεσμοθετημένη ως μάθημα, η Πρακτική Άσκηση έχει σημαντικές διαφορές 

με τα υπόλοιπα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Η διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθηθούν είναι συγκεκριμένες και συμπεριλαμβάνουν συνεργασία δομών και 

φορέων εκτός του εκάστοτε τμήματος. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντική η έγκαιρη και 

έγκυρη ενημέρωση. 

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, με 

παραρτήματα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Τα στελέχη του γραφείου θα χαρούν να 

ενημερώσουν για κάθε λεπτομέρεια και να λύσουν κάθε απορία σχετικά με την 

Πρακτική Άσκηση. Σε επίπεδο Ιδρύματος μπορεί κανείς να ενημερωθεί για την 

Πρακτική Άσκηση μέσω της ιστοσελίδας του Γραφείου ΠΑ. 

Ο ΕΥ είναι σε κάθε Τμήμα υπεύθυνος για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 

φοιτητών και φοιτητριών σε θέματα Πρακτικής Άσκησης. Στοχευμένες πληροφορίες 

και ανακοινώσεις μπορεί κανείς να λάβει από την ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης 

του Τμήματος.  

Τέλος, σε τακτά χρονικά διαστήματα ο ΕΥ της Πρακτικής Άσκησης σε κάθε Τμήμα, 

σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ οργανώνουν ανοικτές 

ενημερωτικές συναντήσεις.  

Βήμα 1: Πρόσκληση για συμμετοχή 

Σε ετήσια βάση διατίθεται για το κάθε Τμήμα περιορισμένος αριθμός θέσεων σε 

διάφορους Φορείς υποδοχής, με συγκεκριμένη κατανομή σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους. 

https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki
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Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων το κάθε Τμήμα πραγματοποιεί σε τακτά 

διαστήματα (τυπικά σε εξαμηνιαία βάση) προσκλήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.  

Οι προσκλήσεις είναι ανοικτές προς όλους τους φοιτητές/τριες που εν δυνάμει 

μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και ανακοινώνονται και αναρτώνται και 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην πρόσκληση αναφέρονται η διαδικασία κατάθεσης 

το ημερολογιακό διάστημα (έναρξη – λήξη) υποβολής των αιτήσεων από τους 

ενδιαφερόμενους, τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και τα ακαδημαϊκά 

κριτήρια επιλογής. 

Δυνατότητα συμμετοχής 

Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν μόνο ενεργοί 

προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των Τμημάτων και για μία φορά καθ΄ όλη τη διάρκεια των 

Σπουδών τους. Κάθε Τμήμα έχει ορίσει τους δικούς του κανόνες επιλεξιμότητας των 

φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.  

Αιτήσεις φοιτητών/τριών  

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες καταθέτουν τις αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και 

τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα εντός του ημερολογιακού διαστήματος υποβολής των 

προτάσεων, όπως ορίζει η σχετική πρόσκληση.  

Αιτήσεις ή συνοδευτικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί εκπρόθεσμα απορρίπτονται 

και δεν προωθούνται στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επιλογής. 

Διαδικασία επιλογής για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης  

Εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης στα περισσότερα Τμήματα ο αριθμός των 

αιτήσεων συχνά υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις. Κάθε Τμήμα, ανάλογα με τον 

χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες της Πρακτικής Άσκησης που το χαρακτηρίζουν, έχει 

θεσμοθετηθεί (με απόφαση Γενικής Συνέλευσης), εσωτερική διαδικασία επιλογής. Η 

παραπάνω διαδικασία υλοποιείται μέσω αλγόριθμου μοριοδότησης ο οποίος λαμβάνει 

υπ’ όψιν ακαδημαϊκά, και σε μερικές περιπτώσεις και κοινωνικά, κριτήρια. Μπορείτε 
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να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον αλγόριθμο καθώς 

και τα κριτήρια που έχει ορίσει κάθε Τμήμα εδώ. 

Η επιλογή των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από την τριμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης του Τμήματος (με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος) και ανακοινώνονται στις Γραμματείες και στις σχετικές ιστοσελίδες ή και 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ρητά και το διάστημα στον 

οποίο μπορούν να κατατεθούν ενστάσεις στην παραπάνω επιλογή, το οποίο δεν μπορεί 

να είναι μικρότερο των 3 εργάσιμων ημερών.  

Διαδικασία Ενστάσεων 

Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει λόγος) έχουν το 

δικαίωμα να καταθέσουν εγγράφως ένσταση εντός του χρονικού διαστήματος που 

ορίζεται από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την 

τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση που έχει ορίσει το Τμήμα (με 

βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος) η οποία απαρτίζεται από 

διαφορετικά μέλη από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιλογής 

Οι οριστικοί πίνακες επιλογής ανακοινώνονται (στις Γραμματείες, ιστοσελίδες 

Τμημάτων ή με mail) αφού έχουν επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ή άλλη 

αρμόδια Επιτροπή π.χ. Επιτροπή Σπουδών Τμήματος, όπως αυτό έχει οριστεί από την 

θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Βήμα 2: Αναζήτηση και Επιλογή Φορέα Υλοποίησης 

Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σε φορέα που επιλέγει ο φοιτητής σε συνεργασία 

με τον ΕΥ του προγράμματος και το Γραφείο ΠΑ. Ο φορέας μπορεί να έχει έδρα είτε 

στην πόλη φοίτησης (Ηράκλειο ή Ρέθυμνο) είτε σε άλλη πόλη. Στην παραπάνω επιλογή 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι από το Πρόγραμμα δεν καλύπτονται έξοδα διαμονής 

και μετακίνησης. 
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Επίσης, στην παραπάνω επιλογή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατανομή των 

προσφερόμενων θέσεων σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς. Με βάση τους 

περιορισμούς του τρέχοντος χρηματοδοτικού Προγράμματος μια θέση για πρακτική 

άσκηση σε Ιδιωτικό φορέα δεν μπορεί να μετατραπεί σε θέση σε Δημόσιο φορέα. 

Αντίθετα δεν υπάρχει περιορισμός στο να μετατραπεί μια θέση για Πρακτική Άσκηση 

σε Δημόσιο φορέα σε θέση Πρακτικής Άσκησης σε Ιδιωτικό φορέα.  

Αναλυτικότερα οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς Φορείς: 

• Μέσω του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης 

Φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ)  

• Με την καθοδήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης της Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος. 

• Μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για πρόσθετη πληροφόρηση. 

• Με προσωπική επικοινωνία με Φορείς. 

Καλό θα είναι ο/η φοιτητής/τρια να πραγματοποιεί μια προσωπική επαφή με τον/την 

υπεύθυνο του εκάστοτε Φορέα που τον ενδιαφέρει πριν καταθέσει την αίτηση του/της 

για να διασφαλίσει το ενδιαφέρον του φορέα για συνεργασία μαζί του/της. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει ένας Φορέας ως Φορέας Υποδοχής στο 

Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης αποτελεί το να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα 

ΑΤΛΑΣ. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα πρέπει ο Φορέας να 

ακολουθήσει για την εγγραφή στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ ως Φορέας Υποδοχής βρίσκονται 

εδώ. Επίσης αναλυτικές οδηγίες για την εισαγωγή θέσεων και τη χρήση της εφαρμογής 

ΑΤΛΑΣ δίνονται εδώ 

 

  

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
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Βήμα 3: Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα – 

Παραδοτέα  

 

Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης  

Ο κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο ΠΑ τα κάτωθι 

δικαιολογητικά το αργότερο 1,5 μήνα πριν την έναρξη της Πρακτικής. Σε διαφορετική 

περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να μην ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση την ημερομηνία 

που έχει συμφωνηθεί: 

1. Την καρτέλα φοιτητή πλήρως συμπληρωμένη, σε ηλεκτρονική μορφή  

2. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού οποιασδήποτε τράπεζας στην οποία 

είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Θα πρέπει να φαίνονται το ονοματεπώνυμο 

και ο ΙΒΑΝ. (ηλεκτρονικά) 

3. Φωτοτυπία βεβαίωσης απογραφής ΕΦΚΑ  η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά 

https://www.efka.gov.gr/el σε περίπτωση που έχετε ΑΜΑ διαφορετικά θα 

πρέπει να κλείσετε ραντεβού στο ΕΦΚΑ  (πρώην ΙΚΑ) για την έκδοση του ΑΜΑ 

μέσω της πλατφόρμας https://www.efka.gov.gr/el στο εικονίδιο «ΜΕΝΟΥΜΕ 

ΑΣΦΑΛΕΙΣ»  

4. Eντολή - Εξουσιοδότηση για την πίστωση λογαριασμού φυσικού προσώπου 

(πρωτότυπη) 

5.  Υπεύθυνη Δήλωση περί προσωπικών δεδομένων (πρωτότυπη) 

6.  Συμφωνητικά Συνεργασίας (σε 4 αντίτυπα) 

Η σύνταξη και αποστολή των Συμφωνητικών στους ασκούμενους γίνεται 

ηλεκτρονικά αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες. Αρχικά ελέγχεται η 

ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών έναρξης ΠΑ από το Γραφείο 

Πρακτικής άσκησης. Έπειτα αποστέλλεται αίτημα έγκρισης Πρακτικής Άσκησης 

των φοιτητών ανά μήνα από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του Τμήματος προς 

την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Αφού εγκριθεί η αίτηση γίνεται ανάρτηση της Πράξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η ΑΔΑ 

είναι μοναδικός αριθμός για κάθε φοιτητή και είναι απαραίτητη για τη σύνταξη του 

https://www.efka.gov.gr/el
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Συμφωνητικού καθώς αναγράφεται σε κάθε Συμφωνητικό. Αφού λοιπόν γίνει αυτό 

γίνεται ενημέρωση ότι είναι έτοιμο το Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο 

εκτυπώνουν οι ασκούμενοι σε 4 αντίτυπα. Στη συνέχεια θα συμπληρωθούν και θα 

υπογραφούν (από τον ασκούμενο και το φορέα) με μπλε στυλό και τα 4 αντίτυπα 

και θα επιστραφούν, άμεσα, σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που η Πρακτική Άσκηση διενεργείται σε Δημόσιο 

Φορέα, θα πρέπει η υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου να συνοδεύεται από τη 

στρογγυλή σφραγίδα. 

Τέλος, αφού υπογραφούν από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του Τμήματος και 

τον Αντιπρύτανη το Γραφείο ΠΑ ενημερώνει για την παραλαβή των 2 

υπογεγραμμένων Συμφωνητικών. Ένα για τον εκπαιδευόμενο και ένα για τον 

Φορέα. 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης 

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να υποβάλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: 

1. Απογραφικό δελτίο εισόδου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός 10 ημερών 

από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης. 

2. Έντυπο Ε3.5 έναρξης ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (το δίνει ο Φορέας) 

3. Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο το οποίο θα παραδώσουν στο τέλος της περιόδου 

υλοποίησης του Προγράμματος. Συμπληρώνεται στο τέλος κάθε εβδομάδας 

από τον ασκούμενο και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Φορέα. Μετά 

τη λήξη της περιόδου Πρακτικής Άσκησης ενημερώνεται και υπογράφει ο 

Ακαδημαϊκός Επόπτης. 
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Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης  

Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει τα εξής: 

Στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός 7 ημερών: 

1. Ερωτηματολόγιο αποτίμησης του φοιτητή, υποβάλλεται ηλεκτρονικά  

2.  Απογραφικό δελτίο εξόδου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά.  

3. Έντυπο Ε3.5 λήξης ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (το δίνει ο Φορέας) 

Στο Τμήμα / Επιστημονικά Υπεύθυνο/η: 

1. Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο  

2. Έντυπο Αξιολόγησης Φοιτητή από τον Επόπτη του Φορέα  

3. Έντυπο Αξιολόγησης Φοιτητή από Ακαδημαϊκό Επόπτη μέλος ΔΕΠ/ΕΕΔΙΠ 

4. Τα παραδοτέα που έχουν οριστεί από το Τμήμα (πχ. εργασία/αναφορά, 

παρουσίαση κλπ.).  

5. Είναι σημαντικό σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια αποφασίσει να 

ακυρώσει ή διακόψει την Πρακτική Άσκηση πριν ή μετά την έναρξη να το 

δηλώσει γραπτώς στον Επιστημονικά Υπεύθυνο/η με κοινοποίηση στο 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συμπληρώνοντας την αντίστοιχη Υ/Δ1 ή 

Υ/Δ2 ανάλογα την περίπτωση. 

Για τις παραπάνω οδηγίες και έντυπα μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από την 

ιστοσελίδα της Πρακτικής άσκησης. 

  

http://www.dasta.uoc.gr/pa/forms/
http://www.dasta.uoc.gr/pa/
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Διάφορα σχετικά με την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης  

Εποπτεία Φοιτητών  

Η εποπτεία των φοιτητών γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών από τον ίδιο 

τον Επιστημονικά Υπεύθυνο ή σε ορισμένα τμήματα από μια ομάδα συνεργατών που 

αποτελείται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΕΔΙΠ.  

Πέρα από το εμφανές κομμάτι, δηλαδή την επίβλεψη του ασκούμενου στο χώρο 

Πρακτικής Άσκησης από τον επόπτη μέλος ΔΕΠ, η εποπτεία σε πολλές περιπτώσεις 

εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς. Εξυπηρετεί την άμεση και ασφαλέστερη μετάδοση 

της πληροφορίας από το Φορέα Υποδοχής προς το Πανεπιστήμιο, η οποία μπορεί να 

οδηγήσει στη βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών. Από την άλλη πλευρά, ο Φορέας 

Υποδοχής έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί γρηγορότερα για το τι καινοτόμο και 

τι υπηρεσία υπάρχει στα Πανεπιστήμια.  

Αποζημίωση και ασφάλιση  

Η μηνιαία αποζημίωση του φοιτητή ανέρχεται στα 230 ευρώ μηνιαίως για όλα τα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης 

αναλαμβάνει να ασφαλίσει επικουρικώς τον εκπαιδευόμενο κάθε μήνα για το 1% που 

αντιστοιχεί στην κάλυψη ατυχήματος στον χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης. Το 1% της ασφάλισης αντιστοιχεί σε 10,11 € μηνιαίως, το οποίο 

υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη 

(δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού 10,11€).  

  

https://dasta.teiep.gr/index.php/ypiresies-pliroforisis/75-6---
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Α. Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

Ιστοσελίδα Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 

Γενικές Πληροφορίες: info_placement@edu.uoc.gr 

Email επικοινωνίας: placement@edu.uoc.gr 

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο Ρέθυμνο. 

κ. Άννα-Μαρία Παυλάκι  

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100,Ρέθυμνο, Κρήτη 

Tel +2831077709 

e-mail: pavlaki@edu.uoc.gr 

 

κ. Μαρία Μάζη 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100,Ρέθυμνο, Κρήτη 

Tel +2831077958 

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

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο Ηράκλειο 

κ. Έλενα Χαριτάκη 

Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013, Ηράκλειο, Κρήτη 

Tel +2810393288 

e-mail: paher@uoc.gr 

 

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης  

Δημήτριος Παπάζογλου, Αναπληρωτής  Καθηγητής  

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών 

e-mail: dpapa@materials.uoc.gr  

 

  

https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki
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. Στατιστικά στοιχεία της Πρακτικής Άσκησης  

Συνοπτικά για το διάστημα 2010-2019 

 

Ωφελούμενοι Φοιτητές/Φοιτήτριες 

 

 

Πρακτικές σε Ιδιωτικούς Φορείς 

  

* Από το 2015, πέραν της απορρόφησης, ξεκίνησε να εφαρμόζεται ως βασικός δείκτης προόδου για 

έργο της Πρακτικής άσκησης (ΕΣΠΑ) ελάχιστη ποσόστωση (55%) των πρακτικών ασκήσεων που 

διεξάγονται σε Ιδιωτικούς φορείς  
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Ποιοτικά χαρακτηριστικά περιόδου 2017-2018 

 

Κατανομή Ωφελουμένων ανά φύλο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 

Κατανομή Ωφελουμένων ανάλογα με το αν η Πρακτική Άσκηση  

εκπονήθηκε εντός ή εκτός Κρήτης 
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Γ. Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης ανά Σχολή και Τμήμα 

H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΜΑΘΗΜΑ (ΚΩΔ ΜΑΘ), ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΜΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΛΗΨΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΚΩΔ ΜΑΘ 
Διάρκεια 
(μήνες) 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Φιλοσοφική Σχολή 

Φιλολογίας ΟΧΙ ΠΡΑΣ 3 10 ECTS ΝΑΙ ΌΧΙ 

Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών 

ΟΧΙ ΠΑΙΣ 000 3 5 ECTS ΝΑΙ ΌΧΙ 

Σχολή Επιστημών Αγωγής 

Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκ/σης 

ΟΧΙ ΔΑΠ 100 2 5 ECTS ΝΑΙ ΟΧΙ 

Παιδαγωγικό Προσχολικής 
Εκ/σης 

ΟΧΙ ΔΑΠ 100 2 4 ECTS ΝΑΙ ΟΧΙ 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

Κοινωνιολογίας ΟΧΙ ΠΡΑΚ 500 2 30 ECTS 
ΝΑΙ 

25 ECTS ΣΤΟ Π.Δ. 
ΝΑΙ 

5 ΕCTS ΩΣ ΥΕΠ 

Οικονομικών Επιστημών ΟΧΙ ΟΙΚ 8000 2 2 ECTS ΝΑΙ OXI 

https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
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ΤΜΗΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΛΗΨΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΚΩΔ ΜΑΘ 
Διάρκεια 
(μήνες) 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Πολιτικής Επιστήμης ΟΧΙ ΠΡΑΚ 600 2 10 ECTS ΝΑΙ OXI 

Ψυχολογίας ΝΑΙ ΨΥ 4702 1 12 ECTS ΝΑΙ OXI 

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 

Βιολογίας ΟΧΙ ΒΙΟΛ-425 3 3 ECTS ΝΑΙ ΟΧΙ 

Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υλικών 

ΟΧΙ ΠΡΑ-001 2 10 ECTS  
ΝΑΙ 

5 ECTS ΣΤΟ Π.Δ. 
ΝΑΙ 

(5 ECTS  ΩΣ ΥΕΠ) 

Μαθηματικών και 
Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών 

ΟΧΙ ΜΕΜ350 3 18 ECTS  
ΝΑΙ 

12 ECTS ΣΤΟ Π.Δ. 
ΟΧΙ 

(6 ECTS ΩΣ ΥΕΠ) 

Φυσικής ΟΧΙ 
ΦΥΣ-4091-

4092 
3 20 ECTS  

ΝΑΙ 
17 ECTS ΣΤΟ Π.Δ.             

(ΦΥΣ-4091) 

ΟΧΙ 
(3 ECTS ΩΣ ΥΕΠ ΦΥΣ-

4092) 

Επιστήμης Υπολογιστών ΟΧΙ 499Γ 3 6 ECTS ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χημείας ΟΧΙ XHM-350 3 6 ECTS ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

  

https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
https://career.uoc.gr/index.php/el/about-02/praktiki/tmimata
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Δ. Κριτήρια Επιλογής ανά Σχολή και Τμήμα 

H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΜΑΘΗΜΑ (ΚΩΔ ΜΑΘ), ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
ΤΜΗΜΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αλγόριθμος Μοριοδότησης 
ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Φιλοσοφική Σχολή 

Φιλολογίας 

α) ο αριθμός των μαθημάτων που ο/η φοιτητής/τρια 
έχει περάσει επιτυχώς. 

β) ο μέσος όρος βαθμολογίας 
γ)  πιστοποιημένα κοινωνικά κριτήρια: 

1) τέκνο από μονογονεϊκή οικογένεια 
2) πρόβλημα υγείας (αναπηρία) γονέα ή του ιδίου 

του/της φοιτητή-τριας 
3) χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 
4) πολυτεκνία 

 
Απ Γεν. Συν.  13ης/22-06-2018 

2*Μ/Σ + 0.6*ΜΟ+0.2*Κ 
 

α) Μ, ο αριθμός των μαθημάτων που ο/η φοιτητής/τρια έχει περάσει επιτυχώς. 
β) Σ, το σύνολο των μαθημάτων που χρειάζεται ο/η φοιτητής/τρια για να λάβει 

πτυχίο. 
γ) ΜΟ είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας 
δ) Κ, είναι το άθροισμα των μορίων από τα παρακάτω κοινωνικά κριτήρια: 
1) τέκνο από μονογονεϊκή οικογένεια (2.5 μόρια) 
2) πρόβλημα υγείας (αναπηρία) γονέα ή του ιδίου του/της φοιτητή-τριας (2.5 

μόρια) 
3) χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (2.5 μόρια) 
4) πολυτεκνία (2.5 μόρια) 
Στην περίπτωση ισοψηφίας θα προηγείται ο/η φοιτητής/τρια με τον μεγαλύτερο 

αριθμό ECTS. 

5ο και άνω 



Σελίδα 24 

 

 
ΤΜΗΜΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αλγόριθμος Μοριοδότησης 
ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών 

Σπουδών 

Προϋποθέσεις 
1.Βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών τους και άνω. 
2. Έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 20 μαθήματα 
τουλάχιστον. 

Κριτήρια 
1) Γενική βαθμολογία 
2) Αριθμός μαθημάτων 
3) Μονάδες ECTS 
4) Εξάμηνο σπουδών 
5) Υπαγωγή σε ειδική κοινωνική ομάδα 

 
Απ Γεν. Συν.  182ης/29-03-2017 

1) Γενική βαθμολογία = μέσος όρος βαθμού *0,15 
2) Αριθμός μαθημάτων = *0,25 
3) Μονάδες ECTS = 0,2 *(αριθμός ECTS/240) 
4) Εξάμηνο σπουδών = αριθμός εξαμήνου*0,5 (αριθμός εξαμήνων/8) 
5) Υπαγωγή σε ειδική κοινωνική ομάδα = (ποσοστό αναπηρίας *2) 
 
Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας δίδεται έμφαση στο κριτήριο του συνολικού 
αριθμού μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς οι φοιτητές που 
ισοβαθμούν.                                                                                                                                         
(Αποσπ. Πρακτ. Συν. 208/10-04-2019)    

5ο και άνω 



Σελίδα 25 

 

 
ΤΜΗΜΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αλγόριθμος Μοριοδότησης 
ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Σχολή Επιστημών Αγωγής 

Παιδαγωγικό 
Δημοτικής Εκ/σης 

(1) Προαπαιτούμενο κριτήριο για να κάνει ένας 
φοιτητής/μία φοιτήτρια αίτηση είναι να έχει 
παρακολουθήσει επιτυχώς τα ακόλουθα τρία (3) 
μαθήματα (είτε τον πρώτο συνδυασμό είτε τον 
δεύτερο): 

(α) Δύο μαθήματα με κωδικό Β05 και ένα από τα εξής 
δύο: 
«Μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή του 
γραπτοί) λόγου» (Β03 Π08) ή «Μάθηση και 
Διδασκαλία του γραπτού λόγου» (Β03 Π13) 

(β)Ένα μάθημα με κωδικό Β05, ένα από τα εξής δύο: 
«Μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή του 
γραπτού λόγου» (Β03 Π08) ή «Μάθηση και 
Διδασκαλία του γραπτού λόγου» (Β03 Π13) και το 
σεμινάριο Α08 Σ02 (ο συνδυασμός αυτός αφορά 
όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν τα ελληνικά ως 
δεύτερη γλώσσα) 
 

Απόφαση Γεν. Συνέλευσης 470/29.03.2017 

Ο αριθμός των μορίων σε αυτό το κριτήριο ισούται με το άθροισμα της βαθμολογίας 
τους στα τρία αυτά μαθήματα ( λ.χ. 8,5 + 7,5 + 8= 24) 

(2) Επιπλέον, προσμετράται ως προσόν (εάν υπάρχει) η βεβαιωμένη 
εθελοντική προσφορά εργασίας σε συναφή πεδία ή Φορείς. 
Μοριοδότηση: 10 μόρια. 
Συνοπτικά, ο αλγόριθμος που εφαρμόζεται για την επιλογή των φοιτητών είναι ο 
ακόλουθος:  
Μ + Π 
όπου: 
α) Μ= Το άθροισμα της βαθμολογίας τους στα τρία μαθήματα όπως αυτά ορίζονται 

στο παραπάνω προαπαιτούμενο κριτήριο 1. 
β) Π= η μοριοδότηση όπως αυτή ορίζεται στο παραπάνω προαιρετικό κριτήριο 2. 

Κατά συνέπεια, τα λιγότερα μόρια που μπορεί να συγκεντρώσει κανείς είναι 15 
(3 μαθήματα X 5/10) και τα περισσότερα 40 (3 X 10/10 +10). Οι θέσεις 
κατανέμονται στους φοιτητές με τα περισσότερα μόρια (και ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους, μαθησιακές δυσκολίες ή ελληνικά ως Γ2). 

Σε περίπτωση που δύο φοιτητές διεκδικούν μία θέση και έχουν το ίδιο σύνολο 
μορίων, επικρατεί: 

(α) για την κατεύθυνση των μαθησιακών δυσκολιών όποιος έχει την υψηλότερη 
βαθμολογία στα μαθήματα Β05 και 

(β) για την άλλη κατεύθυνση (ελληνικά ως Γ2) όποιος έχει την υψηλότερη 
βαθμολογία στο Α08 Σ02. 

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, προκρίνεται εκείνος/η που βρίσκεται στο 
τέταρτο έτος σπουδών έναντι του τριτοετούς φοιτητή.  

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  
(Τρίτο ή 
Τέταρτο Έτος)  



Σελίδα 26 

 

 
ΤΜΗΜΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αλγόριθμος Μοριοδότησης 
ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Παιδαγωγικό 
Προσχολικής Εκ/σης 

α)  Ο συντελεστής έτους φοίτησης του υποψηφίου/ας,  
β) ΜΔ είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας στις Διδακτικές 

Ασκήσεις 
 γ) ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων  
 
Για την κατανομή των επιλεγέντων φοιτητών επιπλέον 

κριτήρια: 
α) η παρακολούθηση μαθημάτων σχετικών με το 

αντικείμενο της ΔΠΑ στον φορέα που επιλέγουν 
(π.χ. θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση η 
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση μαθημάτων 
Ειδικής Αγωγής προκειμένου να επιλεγεί 
φοιτητής/ήτρια για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, για 
το Ειδικό Νηπιαγωγείο, για Τμήματα Ένταξης, για 
Παράλληλη Στήριξη παιδιών με μαθησιακές 
δυσκολίες κ.ο.κ., η βαθμολογία στις Διδακτικές 
Ασκήσεις (για κατανομή σε νηπιαγωγεία), γ) η 
βαθμολογία σε 

δ) η επιλογή από τον φοιτητή φορέα ΔΠΑ που έχει 
ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ., δυσπρόσιτος, μη 
επιλεγμένος από άλλους φοιτητές), στ) η πρόταση και 
εύρεση από τον φοιτητή νέου φορέα που θα 
ενταχθεί στη ΔΠΑ 

 
Απόφαση Γεν. Συνέλευσης 540/03.05.2017 

0.4 Ν+ 0.4 ΜΔ + 0.2Ε 
όπου: 
 
α) Ν, ο συντελεστής έτους φοίτησης του υποψηφίου/ας, λαμβάνει τις ακόλουθες 

τιμές: π.χ. για το 2ο έτος σπουδών v=3, για το 3ο έτος ν=5, για το 4ο έτος ν=8, για 
το 5ο έτος ν=9, και το 6ο έτος ν=10.  

β) ΜΔ είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας στις Διδακτικές Ασκήσεις  
γ) Ε είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων 
μαθήματα Διδακτικής Μαθηματικών κι Γλώσσας (για κατανομή σε δημοτικά 

σχολεία) 

Από το 2ο και 
άνω   
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ΤΜΗΜΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αλγόριθμος Μοριοδότησης 
ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών  

Κοινωνιολογίας* 

1) 80% M.O. Mαθημάτων και  
2) 20% αριθμός μαθημάτων ο/η φοιτητής/τρια 

έχει περάσει επιτυχώς 
Αποφάσεις  Γ. Συνέλευσης 267η/ 26-9-2012, 

 330/28-09-2018 

80% M.O. Mαθημάτων , 
20% αριθμός μαθημάτων ο/η φοιτητής/τρια έχει περάσει επιτυχώς 

 
5ο και άνω 

Οικονομικών 
Επιστημών 

Προϋποθέσεις 
1) Βρίσκονται στο 2ο έτος σπουδών και άνω 
2) Οι δευτεροετείς φοιτητές θα πρέπει να έχουν 

εξεταστεί επιτυχώς σε 10 τουλάχιστον μαθήματα, 
οι τριτοετείς σε 15 τουλάχιστον μαθήματα και τα 
υπόλοιπα έτη σπουδών σε 20 μαθήματα 
τουλάχιστον 

3) Δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στην Πρακτική 
Άσκηση στο παρελθόν 

 
Κριτήρια 

1. Έτος σπουδών 
2. Πλήθος μαθημάτων που έχουν εξετασθεί επιτυχώς 

οι φοιτητές 
3. Μέσος όρος μαθημάτων στα οποία έχουν εξετασθεί 

οι φοιτητές 
Αποφάσεις Γ. Συνέλευσης 342/7-03-2018 & 364/26‐

03‐2020 

1.Έτος σπουδών 
2.Πλήθος μαθημάτων που έχουν εξετασθεί επιτυχώς οι φοιτητές 
3.Μέσος όρος μαθημάτων στα οποία έχουν εξετασθεί οι φοιτητές 
Ο αλγόριθμός Πρακτικής Άσκησης είναι ο εξής:                                                                                                                                                
Βαθμολόγηση Δευτεροετών                                                                                            
 Βᶨ =  (0,5 Χ Αριθμ. Μαθημάτ. +0,5ΧΜέσοςΌροςΒαθμολογίας)                                  
Βαθμολόγηση Τριτοετών                                                                                                   

Βᶨ =  (0,5 Χ Αριθμ. Μαθημάτ. +0,5ΧΜέσοςΌροςΒαθμολογίας)                                   
Βαθμολόγηση τεταρτοερτών και επαναγγραφέντων                                                       

Βᶨ =  (0,5 Χ Αριθμ. Μαθημάτ. +0,5ΧΜέσοςΌροςΒαθμολογίας)Χ  wᶨ                                                 
 w1= 1 εάν έχουμε τεταρτοετείς                                                                                                                                                          
 w2= 0.9 εάν έχουμε πενταετείς                                                                                                                                                             
 w3= 0,8 εάν έχουμε εξαετείς                                                                                                                                                                      
 w4=0,7 εάν έχουν επταετείς                                                                                                                                                              
 w5=0,6 για έτη πάνω από επτά.                                                                                                                                                                        

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα αποτελέσματα των  της πρακτικής άσκησς, θα 
ακολουθεί κλήρωση μεταξύ αιτήσεων που έχουν ισοβαθμήσει. Η κλήρωση 

θα γίνεται ενώπιον της επιτροπής της πρακτικής άσκησης.         

3ο και άνω  
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ΤΜΗΜΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αλγόριθμος Μοριοδότησης 
ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Πολιτικής Επιστήμης 

1) Φοιτούν στο 3ο, 4ο ή μεγαλύτερο έτος. 
2) Οφείλουν μέχρι και τρία (3) Υποχρεωτικά 

μαθήματα 
3) Δεν έχουν προηγουμένως πραγματοποιήσει 

Πρακτική άσκηση με αμοιβή. 
 

-Υποβολή εμπρόθεσμης Αίτησης (στην οποία          
επισυνάπτεται και βιογραφικό σημείωμα). 

- Αναλυτική βαθμολογία (από την οποία προκύπτει 
ο αριθμός των Υποχρεωτικών Μαθημάτων που έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς και Μέσος όρος βαθμολογίας) 

- Συνέντευξη 
 
Απόφαση Γ. Συνέλευσης 216/18-04-2022 

Κριτήρια Βαθμολόγησης (maximum 100 μόρια) 
1. Ολοκλήρωση Υποχρεωτικών  (ΥΠΟ) Μαθημάτων: 70% (maximum 70 

μόρια).Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει 
επιτυχώς όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών 
τους , λαμβάνουν 70 μόρια. Οι φοιτητές/τριες  που οφείλουν ένα (1) 
Υποχρεωτικό μάθημα, λαμβάνουν 30 μόρια, οι φοιτητές/τριες  που 
οφείλουν δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα 10 μόρια και οι 
φοιτητές/τριες που οφείλουν τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα 0 μόρια. 

2. Μέσος όρος βαθμολογίας: 20% (maximum 20 μόρια).Συγκεκριμένα: ο 
Μέσος όρος βαθμολογίας κάθε υποψήφιου/ ας διπλασιάζεται και το 
αποτέλεσμα αποτελεί και τον αριθμό των μορίων που λαμβάνει. 

3. Παρουσία και επίδοση στη συνέντευξη: 10% (maximum 10 
μόρια).Συγκεκριμένα: η παρουσία στην συνέντευξη είναι υποχρεωτική. 
Πρόκειται για όρο εκ των ων ουκ άνευ και συνακόλουθα αν κάποιος/ α 
υποψήφιος/ α δεν προσέλθει στη συνέντευξη, αποκλείεται και δεν 
μπορεί να συμμετάσχει στην Πρακτική Άσκηση. Η επίδοση στη 
συνέντευξη βαθμολογείται από το 1 έως το 10 και η βαθμολογία 
αποτελεί και τον αριθμό των μορίων (maximum 10). 

 
Σε περίπτωση που προκύψει ισοβαθμία των φοιτητών/τριών επιλέγεται 
αυτός/ή με τον υψηλότερο Μέσος όρος βαθμολογίας. 
 

5ο  και άνω 

Ψυχολογίας 

1) Έτος φοίτησης 
2) Μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί 
3) Τρέχων μέσος όρος βαθμολογίας 

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των 
ανωτέρω 

Απόφαση Γ. Συνέλευσης 258/14.09.2016  

1) Έτος φοίτησης * (-2.0) 
2) Μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί *2.5 
3) Τρέχων μέσος όρος βαθμολογίας *1.0 

 

7ο  &  8o  
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ΤΜΗΜΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αλγόριθμος Μοριοδότησης 
ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών  

Βιολογίας 

 
 
1) Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους με τα 

μαθήματα κύκλου, 
2) Να μην πραγματοποιούν ταυτόχρονα (στο ίδιο 

εξάμηνο) την πτυχιακή τους εργασία ή τριμηνιαίο 
εργαστηριακό μάθημα, 

3) Η πρακτική άσκηση να άπτεται της επιλεγμένης 
κατεύθυνσης εξειδίκευσης 

 
Απόφαση Γ. Συνέλευσης 13/7/2018 τελευτ. 

Επικύρωση 13/1/2021 
  

1) Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους με τα μαθήματα κύκλου. 
2) Να βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών. Ακολουθούν αυτοί που είναι στο 5ο ή 

σε μεγαλύτερα έτη και αυτοί που είναι στο τρίτο έτος. 
3) ) Ο μεγαλύτερος αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων.  
4) Ο μεγαλύτερος μέσος όρος στα μαθήματα που έχουν εξετασθεί επιτυχώς. 

                                                                                                      
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθμία μεταξύ των φοιτητών που βρίσκονται 

στο τέλος της κατάταξης (πλέον των διαθέσιμων θέσεων) και η διαφορά τους 
εντοπίζεται να είναι μικρότερη από 0.05 της μονάδας, τότε θα λαμβάνεται υπόψη 

ο καλύτερος μέσος όρος μόνο στα υποχρεωτικά μαθήματα. 

μετά το 4ο 
εξάμηνο  

Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υλικών 

 
 
Πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει το 4ο 
εξάμηνο Σπουδών 
 
Απόφαση Γ. Συνέλευσης 126/22-6-2018, 

  

Δείκτης προόδου των φοιτητών 
 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτεραιότητα έχει ο φοιτητής με το μεγαλύτερο 
αριθμό κατοχυρωμένων μονάδων ECTS. 

μετά το τέλος 
του 4ου 

εξαμήνου  
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ΤΜΗΜΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αλγόριθμος Μοριοδότησης 
ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Επιστήμης 

Υπολογιστών 

1) Επιτυχής συμπλήρωση 116 ECTS μαθημάτων 
κορμού και 120 ECTS συνολικά 

2)  Σε περίπτωση ΠΑ στο εξωτερικό αποδεδειγμένη 
βασική γνώση της γλώσσας στην οποία θα γίνει η 
επίβλεψη/εποπτεία της ΠΑ  

3) Η ΠΑ δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της πτυχιακής 
εργασίας 

 
Απόφαση Γ. Συνέλευσης.  2/10/2018 τελευτ. 

Επικύρωση 9/2/2021 

1) Βαθμολογία μαθημάτων κορμού: Μέσος όρος βαθμολογίας * 0,25 
2) Γενική βαθμολογία: Μέσος όρος βαθμολογίας * 0,25 
3) Μονάδες ΕCTS που ο/η φοιτητής/ήτρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς: 

(10 * #ECTS/240)  * 0,25 
4) Πρόοδος στις σπουδές (συνολικά ECTS προς εξάμηνο φοίτησης): 

10*(#ECTS/240)/((τρέχον εξάμηνο φοίτησης - 1) /8) * 0,25  
Η μοριοδότηση γίνεται στην κλίμακα 0-10. 

Η συνολική βαθμολογία κάθε αίτησης υπολογίζεται αθροίζοντας τις επί μέρους 
βαθμολογίες για καθένα από τα παραπάνω κριτήρια 

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη κάθε ένα 
από τα παραπάνω κριτήρια με τη σειρά που παρουσιάζονται. Επομένως, λαμβάνεται 
πρώτα υπ’ όψη  η βαθμολογία μαθημάτων κορμού. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί 

και πάλι ισοβαθμία, λαμβάνεται υπ’ όψη η γενική βαθμολογία, κ.ο.κ 
Για το 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (από 

αυτές που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), η επιλογή γίνεται βάσει 
κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.  

Δεν υπάρχει 
περιορισμός 
στο εξάμηνο. 

Οι 
περιορισμοί 

είναι στα ECTS 
όπως 

αναγράφονται 
στα κριτήρια 

επιλογής 

Μαθηματικών και 
Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών 

1) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει όλα τα 
υποχρεωτικά μαθήματα, εκτός ίσως από δύο, 
κατά την αίτηση της πρακτικής άσκησης 

2) Ο ελάχιστος αριθμός ΠΜ (ECTS) που πρέπει να 
έχει περάσει ο υποψήφιος είναι 150, κατά την 
αίτηση της πρακτικής άσκησης.  

 
Απόφαση Γ. Συνέλευσης.  127/10-7-2018, τελευτ. 

Επικύρωση 1/9/2021 

 
Β = (ECTS-150) + (ΜΟ - 5) * 50  

 
όπου ECTS είναι ο αριθμός των ΠΜ που έχει περάσει ο υποψήφιος και MO ο μέσος 

όρος της βαθμολογίας.   
 

Επιπλέον, προηγούνται οι υποψήφιοι οι οποίο βρίσκονται σε έτος σπουδών 
μικρότερο ή ίσο του 6ου. Οι υποψήφιοι μεγαλύτερων ετών έπονται στην κατάταξη.   
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτεραιότητα έχει ο φοιτητής με το μεγαλύτερο αριθμό 

κατοχυρωμένων μονάδων ECTS. 
 

από το 7ο και 
8ο εξάμηνο  



Σελίδα 31 

 

 
ΤΜΗΜΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αλγόριθμος Μοριοδότησης 
ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Φυσικής 

Πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει το 3ο  
εξάμηνο Σπουδών.  
 
Απόφαση Γ. Συνέλευσης  11/6/2018, 9/7/2018. 
Τελευτ. Επικύρωση 12/4/2021 

1) Αναλυτική Βαθμολογία 70% (κανονικοποιημένο) 
2) Το σύνολο των ECTS που αντιστοιχούν στα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί 

επιτυχώς 30% (κανονικοποιημένο) 
3) Πρόταση του φοιτητή. Η πρόταση δεν βαθμολογείται αλλά πρέπει να κατατεθεί 

για να είναι έγκυρη η αίτηση του φοιτητή και πρέπει  
α. να συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα στον προτεινόμενο φορέα,  
β. να περιγράφει τα καθήκοντα του φοιτητή, γ. να περιγράφει τη συνάφεια 
του θέματος της Άσκησης με την Επιστήμη της Φυσικής.  

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 φοιτητών επιλέγεται ο φοιτητής με το μεγαλύτερο 

αριθμό ECTS. 
 

μετά το τέλος 
του 3ου 

εξαμήνου  

Χημείας 

Πρέπει οι υποψήφιοι να βρίσκονται ή να έχουν 
ολοκληρώσει το 6ο  εξάμηνο Σπουδών. Δηλαδή μπορεί 
η ΠΑ να γίνει το καλοκαίρι του 3ου έτους και να 
δηλωθεί είτε το εαρινό εξάμηνο πριν την πρακτική 
άσκηση είτε το εξάμηνο στο οποίο περατώνεται) 

 
Απόφαση Γ. Συνέλευσης 4/6/2018, Τελευτ. 

Επικύρωση 8/3/2021 

0.4ν + 0.3Μ.Ο.μαθ. – 0.3Α.Υ.μαθ. 
 

όπου:  
α) ν, ο συντελεστής έτους φοίτησης του υποψηφίου/ας, λαμβάνει τις ακόλουθες 

τιμές: για το 3ο έτος σπουδών v=3.5, για το 4ο έτος ν=4, για το 5ο έτος ν=5, και 
το 6ο έτος ν=3,  

β) Μ.Ο.μαθ. είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί 
επιτυχώς,  

γ) Α.Υ.μαθ. είναι ο αριθμός των υπολειπόμενων μαθημάτων για την απόκτηση του 
Πτυχίου.   

 
Στην περίπτωση ισοβαθμίας η επιλογή γίνεται με επιπλέον κριτήριο την αρχαιότητα 
των φοιτητών 
 

Μετά τo 6ο 
εξάμηνο  

 


