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Η  Ππακηική Αζκηζη (ΠΑ) απνηειεί ζεζκνζεηεκέλν κάζεκα επηινγήο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 

(6
νπ 

 ή 8
νπ

 ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ. Οη διδακηικέρ μονάδερ θαη νη κνλάδεο ECTS πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ΠΑ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε δχν (2)  θαη ηξεηο (3) αληηζηνίρσο (φζν θάζε 

καζήκαηνο επηινγήο). H διάπκεια ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη 2 κήλεο (πιήξνπο εξγαζηαθήο 

απαζρφιεζεο).  

  

Οη θοπείρ ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζχλεηαη ε ΠΑ ησλ θνηηεηψλ/ηξησλ ηνπ ΤΜΒΓ είλαη 

επηρεηξήζεηο (δεκφζηεο ή ηδησηηθέο), Δξεπλεηηθά θαη Αθαδεκατθά Ιδξχκαηα, Οξγαληζκνί 

Υγείαο θαη Πεξηβάιινληνο θαη άιινη παξαγσγηθνί θνξείο (δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί) ηεο 

εκεδαπήο. ύμθωνα με ηοςρ ιζσύονηερ κανονιζμούρ ηος ομώνςμος ππογπάμμαηορ 

ΓΑΣΑ πποηεπαιόηηηα δίνεηαι ζηον ιδιωηικό ηομέα λόγω πποϋποθέζεων ΔΠΑ. Ωρ 

θοπέαρ ςποδοσήρ ηηρ ΠΑ δεν μποπεί να είναι ηο Γ.Π.Θ. θαη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε 

ζπγγελή ηνπ θνηηεηή (απφ β΄ βαζκφ θαη άλσ ζε επζεία γξακκή, πιάγηα γξακκή θαη εμ 

αγρηζηείαο, θαζψο επίζεο λα κελ ππάξρεη θαη ζπδπγηθή ζρέζε κε ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

θνξέα). Δπίζεο, ν επφπηεο ηνπ θνξέα ππνδνρήο δελ κπνξεί λα είλαη ζπγγελήο ηνπ θνηηεηή 

(απφ β΄ βαζκφ θαη άλσ ζε επζεία γξακκή, πιάγηα γξακκή θαη εμ αγρηζηείαο).  

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

Ι. Καηαγπαθή ενδιαθεπόμενων θοιηηηών-αιηήζειρ  

Τν Μάπηιο κάθε έηοςρ φινη νη ελδηαθεξφκελνη θνηηεηέο, πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

πξφγξακκα, ζα θαηαζέηνπλ ειεθηξνληθά αίηηζη - πνπ ζα ζπληαρζεί γηα απηφ αθξηβψο ην ζθνπφ 

- πξνο ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Αζθεζεο (ΓΠΑ), θαη πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα αηνκηθά ηνπο 

ζηνηρεία, ην θαηά πφζν έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο αθαδεκατθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ηε γλψζε Η/Υ, 

μέλεο γιψζζαο, θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο φζνλ αθoξά ηηο ζέζεηο άζθεζεο απφ απηέο πνπ ζα 

έρνπλ αλαθνηλσζεί. 

ΙΙ. Δπιλογή αζκοςμένων - Αξιολόγηζη αιηήζεων 

Σε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη κεγαιχηεξε δήηεζε απφ ηηο δπλαηφηεηεο απνξξφθεζεο, ζα 

εθαξκνζηνχλ ηα παξαθάησ κπιηήπια επιλογήρ:  

 Αξηζκφο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πνπ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο 

(βαξχηεηα 50%) 

 Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ (βαξχηεηα 40%) 
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 Δμάκελν ζπνπδψλ (πξνηεξαηφηεηα ζην κεγαιχηεξν εμάκελν) (βαξχηεηα 10%) 

και εθόζον κπίνεηαι απαπαίηηηο από ηο Σμήμα, θαηφπηλ ζπλέληεπμεο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

ΠΑ.  

Για ηοςρ θοιηηηέρ/ηιρ θοιηήηπιερ με αναπηπία (ΦμεΑ) (όπωρ έσοςν οπιζθεί από ηη Γ 7/7-

5-14) δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη νη ΦκεΑ ζα επηιέγνληαη γηα ΠΑ κε 

ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εμεηαζζεί επηηπρψο ζην 

15% ησλ καζεκάησλ ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν 

δηθαηνινγεηηθφ ην νπνίν ζα ηνλ θαηαηάμεη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία πνπ επηθαιείηαη, απηφ 

δελ ηνλ απνθιείεη απφ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ΠΑ, αιιά δελ θαηαηάζζεηαη ζε εηδηθή 

θαηεγνξία. Σε θάζε θχθιν ΠΑ ην 10% ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζα δηαηίζεηαη ζε ΦκεΑ. Αλ νη 

ζέζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο/ηηο ΦκεΑ δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

θνηηεηψλ ζα δηαηίζεληαη ζηνπο ππφινηπνπο ππνςήθηνπο. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ αηηήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ε ηξηκειήο επηηξνπή ΠΑ ζα 

αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη ζα θαηαηάζζεη ηνπο ππνςεθίνπο 

ζε ζεηξά. Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ππνινγίδεηαη έλαο ζπληειεζηήο γηα ηνλ θάζε 

ππνςήθην, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

ςνηελεζηήρ = [(Αξηζκφο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πνπ ν ππνςήθηνο έρεη εμεηαζζεί 

επηηπρψο/Μέγηζηνο αξηζκφο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ)50] + [(Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ/10)40] + 10 (μόνο για τους υποψήφιους του 8
ου

 εξαμήνου) 

Η αλαθνίλσζε ησλ επηιεγκέλσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ηελ εθπφλεζε ΠΑ ζα γίλεηαη ην ηειεπηαίν 

δεθαήκεξν Μαξηίνπ θάζε έηνπο ελψ ε ηειηθή ιίζηα ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε 

ηνπο θνξείο ζα αλαθνηλψλεηαη ην πξψην δεθαήκεξν Μαΐνπ θάζε έηνπο. Όζνη 

θνηηεηέο/θνηηήηξηεο επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ έλζηαζε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ην έληππν 

έλζηαζεο θαη λα ην πξνζθνκίζνπλ ζηνλ/ζηελ εθάζηνηε ΔΥ εληφο 5 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Οη ελζηάζεηο ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ζα αλαθνηλψλεηαη εληφο 5 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

Ωο Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ζα ιεηηνπξγεί ε εθάζηνηε Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ηνπ 

Τκήκαηνο. 

ΙΙΙ. Γιαδικαζίερ παπακολούθηζηρ - ςλοποίηζηρ 

α) Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξφγξακκα ηεο ΠΑ θαηφπηλ 

ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο θαηά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

β) Η επνπηεία ηνπ θάζε θνηηεηή ζα γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε θνξέα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ 

ΔΥ θαη ην Γξαθείν ηεο Πξαθηηθήο. 

 

ΙV. Γιάπκεια ηηρ Ππακηικήρ Αζκηζηρ 

Οη  θχθινη ΠΑ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ηα ακαδημαϊκά έηη 2019-2021 είλαη νη εμήο:  

1
ορ

 κύκλορ : 1
ε
 Ινπλίνπ 2019 – 31 Ινπιίνπ 2019  

2
ορ

 κύκλορ : 1
ε
 Ινπλίνπ 2020 – 31 Ινπιίνπ 2020 

3
ορ

 κύκλορ : 1
ε
 Ινπλίνπ 2021 – 31 Ινπιίνπ 2021 

Τέινο, ε ΠΑ δελ κπνξεί λα εθπνλεζεί ηαπηφρξνλα κε ηε Γηπισκαηηθή εξγαζία (ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εθπνλείηαη ζην 8
ν
 θαη ηειεπηαίν εμάκελν ζπνπδψλ).  
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ΙV. Πιζηοποίηζη πεπάηωζηρ ΠΑ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο (πεξάησζε ηεο Αζθεζεο θαη Αμηνιφγεζε) ζα 

ρνξεγνχληαη ζηνπο θνηηεηέο Βεβαιώζειρ επιηςσούρ ζςμμεηοσήρ ζηο Ππόγπαμμα ΠΑ απφ ην 

ΓΠΑ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Φνξέα. 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πεξάησζεο, ν θάζε αζθνχκελνο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέηεη 

ηην ππώηη εβδομάδα ηος επηεμβπίος ζην ΓΠΑ ηα εμήο έγγξαθα :  

Α.  Αλαιπηηθή Έθζεζε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο άζθεζήο ηνπ. 

Β. Σσζηά ζπκπιεξσκέλε Βεβαίσζε Πξαγκαηνπνίεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ππνγεγξακκέλε 

θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θνξέα γηα ζέκαηα ΠΑ. 

Γ. Τν Δξσηεκαηνιφγην Αμηνιφγεζεο ηνπ Φνηηεηή απφ ην Σπλεξγαδφκελν Φνξέα 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ επφπηε ηνπ θνξέα. 

ηην πεπίπηωζη αζςνέπειαρ εκ μέποςρ ηος αζκούμενος, φπνπ δελ πξνζθνκίζεη  

θάπνην ή φια ηα έγγξαθα (Α, Β, Γ), ζχκθσλα πάληα κε ηα παξαπάλσ, ηφηε δελ ζα ηνπ 

ρνξεγείηαη ε Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα, θαη δελ ζα αλαγλσξίδεηαη ην κάζεκα 

ζην θνηηεηή (ν θνηηεηήο δελ ζα ιακβάλεη ηηο πξνβιεπφκελεο δηδαθηηθέο κνλάδεο).   

Η βαθμολογία ζα πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ θνξέα πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο ΠΑ θαη εθφζνλ απηφο είλαη εξεπλεηήο ή κέινο ΓΔΠ. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε 

βαζκνινγία ζα πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θνξέα θαη απν ηνλ ΔΥ. Η βαζκνινγία ζα 

βαζίδεηαη ζηελ απφδνζε θαη ζηελ ζπλέπεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο, φπσο θαη 

ζηε γξαπηή Δθζεζε ηνπ αζθνχκελνπ, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν ηεο ΠΑ, θαη ζα 

πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε:  Σελικόρ βαθμόρ = βαζκφο επφπηε θνξέα πξαθηηθήο άζθεζεο x 

0.6 + βαζκφο EY x 0.4 

Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο  ζα ππνρξενχληαη, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ην Τκήκα, λα θάλνπλ κεηά 

ην ηέινο ηεο Αζθεζεο κία παξνπζίαζε ζηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΠΑ θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ ζπκθνηηεηψλ 

ηνπο.  


