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Σας ενημερώνουμε ότι στην 5η/5-4-2017 Συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, 

θεσπίστηκε η διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για το 

τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2016-2017) με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας, της 

ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα: 

1. Ορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής των αιτούντων στο Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης από το Τμήμα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος: 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού 

Α.1 Απαιτούμενος αριθμός ECTS = 120 

Α.2 Εξάμηνο φοίτησης = 8ο ή μεγαλύτερο 

Α.3 Κατάσταση φοιτητή = Ενεργός φοιτητής 

Β. Κριτήριο προτεραιότητας 

(ECTS μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς έως την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης) x 10 x  (M.O. βαθμολογίας επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων) / 

(Συνολικό αριθμός ECTS του προγράμματος σπουδών)   

Όλοι οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού Α.1 , Α.2 & Α.3 που 

αποτελούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις.  Σε αντίθετη περίπτωση οι 

φοιτητές θεωρούνται ανέτοιμοι για την Π.Α και αποκλείονται. Το κριτήριο 

προτεραιότητας Β θα καθορίσει τη σειρά κατάταξης των αιτούντων που πληρούν τα 

κριτήρια Α.1 , Α.2 & Α.3.  

2. Ορίστηκε η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και των ενστάσεων 

των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, η οποία απαρτίζεται από 

τα ακόλουθα μέλη: 

Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης-Ενστάσεων:  

(α) Πολυξένη Καλλιόγλου, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,  

(β) Στελίνα Τσιάντου, Διοικητικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, και  
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(γ) Μαριλένα Σπινάσα, Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση αξιολόγησης των αιτήσεων, την κοινοποίηση της 

κατάταξης μοριοδότησης των αιτούντων και τη διαχείριση πιθανών ενστάσεων.  

Οι πίνακες μοριοδότησης των αιτούντων (πριν και μετά τις ενστάσεις) θα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων και την ανακοίνωση του 

πίνακα κατάταξης των αιτούντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης-Ενστάσεων, 

ακολουθεί διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την κατάθεση ενστάσεων στο 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Το διάστημα των ενστάσεων και οι προθεσμίες θα 

ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στο Πρόγραμμα Πρακτικής 

ορίζεται η 28η Απριλίου 2017.  

3. Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών. Για τις περιπτώσεις φοιτητών που είτε δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για ένταξή τους στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης (ΕΣΠΑ 2014-2020), όπως π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί, είτε 

δεν έχουν επιλεγεί με βάση τα κριτήρια επιλογής για αμειβόμενη πρακτική άσκηση, 

προβλέπεται η πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος ανταλλαγής Erasmus Plus 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  (http://erasmus.uth.gr/index.php/el/praktiki-

erasmus-3) είτε η μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση.  

4. Η πρακτική άσκηση θα συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Διπλώματος, στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα.  
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