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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Ανακοινώνεηαι ζηοςρ θοιηηηέρ ηος ημήμαηορ όηι ζύμθωνα με ηην με 

 απιθ. 07/09-06-2020 ζςνεδπίαζη ηηρ ςνέλεςζηρ ηος ημήμαηορ αποθα-
ζίζηηκαν ηα εξήρ: 

Δήλωζη πποαιπεηικήρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ και πποϋποθέζειρ εκπόνηζηρ αςηήρ. Σύμ-

θωνα με ηο εγκεκπιμένο ΠΠΣ πενηαεηίαρ ηος Τμήμαηορ: “Η Πξαθηηθή Άζθεζε ζεζκόο πά-

ξα πνιύ ρξήζηκνο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηωλ ηειεηόθνηηωλ ζε επαγγεικαηηθνύο θαη εξγαζηαθνύο 

ρώξνπο, έρεη δηαηεξεζεί ωο πξναηξεηηθό κάζεκα ζην 8ν Γμάκελν Σπνπδώλ θαη πξαγκαηνπνη-

είηαη κεηά από ηελ παξέιεπζή ηνπ, ώζηε ν θνηηεηήο λα έρεη ελεκεξωζεί από ηελ παξαθνινύ-

ζεζή ηνπ ζε αξθεηά καζήκαηα εηδηθόηεηαο. Η δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη 3 κήλεο”. 

Η Ππακηική Άζκηζη δύναηαι να δηλωθεί ζε εαπινά και σειμεπινά εξάμηνα, μεηά ηο 8ο εξάμηνο 

και ανηιζηοισούν ζ’ αςηήν 5 Πιζηωηικέρ Μονάδερ (ECTS). Σα παπαπάνω αναθέπονηαι ζηο 

Παπάπηημα Διπλώμαηορ. 

Η με απιθ. 03/2020 Σςνέλεςζη ηος ημήμαηορ ζσεηικά με ηα κπιηήπια αξιολόγηζηρ 

ηων θοιηηηών ηος Σμήμαηορ για ηην εκπόνηζη ηηρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ μέζω ΕΣΠΑ 

έσει αποθαζίζει ηα εξήρ: “Γηα ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ηωλ θνηηεηώλ ζε ζέζεηο 

πξαθηηθήο άζθεζεο κέζω ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γθπαίδεπζε θαη Δηα Βίνπ Μάζεζε» π-

πεύζπλε είλαη ε επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο ΓΣΠΑ”.  

Επίζηρ είσαν αποθαζιζθεί και ηα παπακάηω:  

“Σε πεξίπηωζε πνπ παξνπζηαζηεί απμεκέλε δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο Πξαθηη-

θήο Άζθεζεο ΓΣΠΑ, ε αξκόδηα Γπηηξνπή ρξεζηκνπνηεί ηα αθόινπζα γεληθά θξηηήξηα: 

1. Τν εμάκελν θνίηεζεο ηνπ θνηηεηή (> 8νπ) πνπ αμηνινγείηαη κε 40%. 

2. Τν γεληθό κέζν όξν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ, θαζώο θαη ην κέζν όξν ηωλ ζπλαθώλ ωο 

πξνο ηελ ζέζε εξγαζίαο καζεκάηωλ πνπ αμηνινγείηαη κε 60%”. 

Απαιηείηαι ωζηόζο και ένα ειδικόηεπο κπιηήπιο πος αθοπά ζηον έλεγσο ηηρ παπακολούθηζηρ 

και αξιολόγηζηρ ηων θοιηηηών ζε απκεηά μαθήμαηα ειδικόηηηαρ, ώζηε να μποπούν να α-

νηαποκπιθούν ζηιρ απαιηήζειρ ηων θέζεων επγαζίαρ πος επιλέγοςν. Η απμόδια Επιηποπή 
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θα ππέπει να κπίνει ηην ανηιζηοισία ηων μαθημάηων ειδικόηηηαρ πος έσει παπακολοςθήζει 

κάθε θοιηηηήρ, ζε ζσέζη με ηιρ απαιηήζειρ ηηρ θέζηρ πος επιλέγεηαι. 
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