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Ορολογία/Ορισμοί

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ): Μια από�  τις δρα� σεις τόυ ΕΣΠΑ ει�ναιη  «Ανα� πτυξη  Ανθρώ� πινόυ  Δυναμικόυ� ,  Εκπαι�δευση  και  Δια  Βι�όυ  Μα� θηση»  στό  πλαι�σιό  τηςόπόι�ας υλόπόιει�ται τό Πρό� γραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής»,
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:  To γραφει�ό Πρακτικη� ς Άσκησης τόυ Πανεπιστημι�όυ Δυτικη� ςΑττικη� ς (ΠΑΔΑ) (Πανεπιστημιόυ� πόλη 1).
Επιστημονικά Υπεύθυνος προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.  Τό με�λός ΔΕΠ πόυει�ναι διόικητικα�  και όικόνόμικα�  υπό� λόγό για την λειτόυργι�α τόυ πρόγρα� μματός.
Φορέας Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Κα� θε όργανισμό� ς ιδιώτικό� ς η�  δημό� σιός πόυ ε�χει νό� μιμηα� δεια λειτόυργι�ας  και  ε�χει  τόυλα� χιστόν  ε�να υπα� λληλό από� φόιτό  ΑΕΙ  η� /και  α� τόμό με  α� δειαασκη� σεώς επαγγε�λματός.
ATLAS  (Σύστημα  Κεντρικής  Υποστήριξης  της  Πρακτικής  Άσκησης  Φοιτητών  ΑΕΙ).Ιστόσελι�δα  τόυ  Υπόυργει�όυ  Παιδει�ας  Έρευνας  και  Θρησκευμα� τών  (ΥΠΠΘ)  (https://submit-atlas.grnet.gr/Default) πόυ διαχειρι�ζεται τις ΠΑ πόυ χρηματόδότόυ� νται από�  τό ΕΣΠΑ.
Γραφείο  Πρακτικής  Άσκησης  του  Τμήματος  Μηχανικών  Πληροφορικής  και
Υπολογιστών.  Ο φυσικό� ς  χώ� ρός της Γραμματει�ας  τόυ Τμη� ματός και ό  ηλεκτρόνικό� ς  χώ� ρόςεντό� ς  της ιστόσελι�δας ATLAS. Χρη� στης τόυ γραφει�όυ ΠΑ εντό� ς τόυ ATLAS ει�ναι ό επιστημόνικα�υπευ� θυνός τόυ πρόγρα� μματός εκ με�ρόυς τόυ Τμη� ματός.
1. ΕισαγωγήΟ παρώ� ν εσώτερικό� ς κανόνισμό� ς ακόλόυθει�  τις υπόδει�ξεις της εγκυκλι�όυ Αρ. 9697 21/3/2017πόυ  εξε�δώσε  η  Ειδικη�  Υπηρεσι�α  Διαχει�ρισης  Ε.Π.  «Ανα� πτυξη  Ανθρώ� πινόυ  Δυναμικόυ� ,Εκπαι�δευση και Δια Βι�όυ Μα� θηση», Μόνα� δα Β2.2.Συ� μφώνα με την εγκυ� κλιό κα� θε τμη� μα ΑΕΙ θα πρε�πει  να ε�χει  ε�να εσώτερικό�  κανόνισμό�  τόυπρόγρα� μματός  «Πρακτικη�  Άσκηση  ΕΣΠΑ»  ό  όπόι�ός  κόινόπόιει�ται  στό  «Γραφει�ό  Πρακτικη� ςΆσκησης».
2. Απασχολούμενο προσωπικόΗ Πρακτικη�  Άσκηση (ΠΑ) με�σώ ΕΣΠΑ διενεργει�ται από�  με�λη τόυ διδακτικόυ�  πρόσώπικόυ�   τόυΤμη� ματός και συγκεκριμε�να:1. Τόν  Επιστημονικά (Ακαδημαϊκό)  Υπεύθυνο  τόυ  πρόγρα� μματός.  Ο  επιστημόνικα�υπευ� θυνός συνεπικόυρει�ται από�  πρόσώπικό�  τόυ τμη� ματός πόυ ε�χει δικαι�ώμα η�  υπόχρε�ώση ναεπικόυρει� μαθη� ματα.2. Την  επιτροπή  αξιολόγησης  τών  αιτη� σεών  τών  φόιτητώ� ν  (δυ� ό  με�λη  ΔΕΠ  και  όεπιστημόνικα�  υπευ� θυνός).  Πρό� εδρός  της  επιτρόπη� ς  αξιόλό� γησης  ει�ναι  ό  Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος τόυ πρόγρα� μματός.
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3. Την  επιτροπή  ενστάσεων  τών  αιτη� σεών  τών  φόιτητώ� ν.  Τα  με�λη  της  επιτρόπη� ςενστα� σεών  μπόρει�  να  συμπι�πτόυν  η�  να  ει�ναι  διαφόρετικα�  από�  τα  με�λη  της  επιτρόπη� ςαξιόλό� γησης.4. Τόυς  επόπτες της Πρακτικής  Άσκησης  (με�λη  ΔΕΠ τόυ τμη� ματός).  Τα όνό� ματα τόυςκόινόπόιόυ� νται στό γραφει�ό Πρακτικη� ς  Άσκησης μαζι�  με τα όνό� ματα τών φόιτητώ� ν πόυ θαασκηθόυ� ν με τό πρό� γραμμα        ΕΣΠΑ, τό χρόνικό�  δια� στημα α� σκησης και την επώνυμι�α τόυφόρε�α.
3. Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και ΥπολογιστώνΗ  Πρακτικη�  Άσκηση  απότελει�  μα� θημα  επιλόγη� ς.  Οι  σχετικε�ς  πληρόφόρι�ες  φαι�νόνται  στόνπαρακα� τώ πι�νακα:

Κωδικός
μαθήματος

Ονομασία
μαθήματος

Πιστωτικές
μονάδες (ECS)

Εξάμηνο σπουδών
Είδος

μαθήματος

ICE-9020 Πρακτικη�α� σκηση 5 Μεγαλυ� τερό η�  ι�σόμε τό 8ό Επιλόγη� ς
Η δια� ρκεια της Πρακτικη� ς Άσκησης όρι�ζεται στόυς τρεις (3)  μήνες.

4. Τρόπος επιλογής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση1. Ο επιστημόνικα�  υπευ� θυνός  της Πρακτικη� ς  Άσκησης (ΠΑ) ΕΣΠΑ  ενημερώνεται  για τις
θέσεις Πρακτικής Άσκησης από�  τό Γραφει�ό ΠΑ και από�  τό συ� στημα ATLAS.2. Με�σώ δημό� σιας πρόκη� ρυξης καλει� ό� σόυς φόιτητε�ς επιθυμόυ� ν να κα� νόυν Πρακτικη�  Άσκησηνα δηλώ� σόυν την επιθυμι�α τόυς εγκαι�ρώς σε ειδικη�  ιστόσελι�δα ό� πόυ εκτό� ς από�  ό� νόμα, ΑΜ κ.λπ.θα δηλώ� νόυν τα στόιχει�α επικόινώνι�ας τόυς, καθώ� ς και ώς τρει�ς (3) πιστόπόιημε�νόυς φόρει�ς(εφό� σόν τό επιθυμόυ� ν) από�  τό συ� στημα ΑΤΛΑΣ. Ο επιστημόνικα�  υπευ� θυνός όρι�ζει τό σχετικό�δια� στημα υπόβόλη� ς με�σα σε ημερόμηνι�α πόυ πρόηγει�ται τόυ ακαδημαιYκόυ�  εξαμη� νόυ πόυ θαγι�νει η Πρακτικη�  Άσκηση. Πρακτικη�  Άσκηση με�σώ τόυ πρόγρα� μματός ΕΣΠΑ δικαιόυ� νται ό� λόι όιφόιτητε�ς/τριες αρκει� να τηρόυ� ν τις εξη� ς πρόυY πόθε�σεις:
 Να ε�χόυν εγγραφει� τόυλα� χιστόν στό 8ό εξα� μηνό σπόυδώ� ν.
 Να  ε�χόυν  παρακόλόυθη� σει  με  επιτυχι�α  τα  2/3  τόυ  συνό� λόυ  τών  μαθημα� τών  τόυπρόγρα� μματός σπόυδώ� ν.3. Ειδικα�  για φόιτητε�ς της κατηγόρι�ας ΦμεΑ (φόιτητε�ς με αναπηρι�α) η�  φόιτητε�ς πόυ βιώ� νόυνδυ� σκόλες  κόινώνικε�ς  η�  πρόσώπικε�ς  καταστα� σεις  θα  μπόρόυ� ν  να  κα� νόυν  Πρακτικη�  Άσκησηεντό� ς τόυ Ιδρυ� ματός ει�τε σε δημό� σιόυς φόρει�ς με χρηματόδό� τηση από�  τό ΕΣΠΑ.4. Οι ενδιαφερό� μενόι φόιτητε�ς καλόυ� νται να καταθε�σόυν στη Γραμματει�α τόυ Τμη� ματός τακα� τώθι ε�ντυπα:
 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. 
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 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Εκδι�δεται από�  τό my.gov, απαιτόυ� νται κώδικόι� taxis net).
 Πιστοποιητικό φορολόγησης εισοδήματος προηγούμενου φορολογικού έτος (Ε1).Εκδι�δεται  από�  τό  Mytaxis.net/Πρόσώπικη�  πληρόφό� ρηση/Δηλώ� σεις  φό� ρόυ  φυσικώ� νπρόσώ� πών Ε1, Ε2, Ε3. Απαιτόυ� νται κώδικόι�  taxis net τόυ φυσικόυ�  πρόσώ� πόυ πόυ κα� νειτην φόρόλόγικη�  δη� λώση.5. Η  επιτρόπη�  αξιόλό� γησης  αξιόλόγει�  τόυς  φόιτητε�ς  πόυ  επιθυμόυ� ν  να  κα� νόυν  Πρακτικη�Άσκηση με�σώ ΕΣΠΑ με βα� ση τα παρακα� τώ:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Επίδοση – Μέσος
Όρος Βαθμολογίας

(70%)

Y * 7,0

Με�γιστη Βαθμόλόγι�α Κριτηρι�όυ: 70Ελα� χιστη Βαθμόλόγι�α Κριτηρι�όυ: 35

Με�σός ό� ρός Y βαθμόλόγι�αςμαθημα� τών πόυ ε�χειπαρακόλόυθη� σει µε επιτυχι�αό/η φόιτητη� ς / φόιτη� τρια
Παρα� δειγμα10 x 7,0=705 x 7,0=35

2. Εισοδηματικά

(15%)

< 10.000 €: 15

> 10.001 €: 0
Βαθμόλόγι�α Κριτηρι�όυ: 15

Τό κατα�  κεφαλη� ν εισό� δηματόυ/της φόιτητη�  /φόιτη� τριας και τών μελώ� ντης όικόγε�νεια� ς τόυ/της κατα�τό πρόηγόυ� μενό ε�τός η�  τόεισό� δημα φόιτητη�  εφό� σόνυπό� κειται σε φόρόλόγικη�δη� λώση
3. Κοινωνικά (15%)

Με�λός πόλυ� τεκνης η�τρι�τεκνης η�μόνόγόνειYκη� ςόικόγε�νειας η�όρφανό� ς/η�πρόβλη� ματα υγει�αςτόυ/της ιδι�όυ/ιδι�ας.

Πολύτεκνη οικογένεια: 15

Τρίτεκνη οικογένεια: 15

Ορφανός/ή από 1 γονέα: 15

Ορφανός/ή από 2 γονείς: 15

Μονογονεϊκή οικογένεια: 15

AMEA ή σοβαρό πρόβλημα υγείας*: 15

Με�γιστη Βαθμόλόγι�α Κριτηρι�όυ: 15

Με�λός πόλυ� τεκνης η�τρι�τεκνης η�  μόνόγόνειYκη� ςόικόγε�νειας η�  όρφανό� ς/η�πρόβλη� ματαυγει�ας* τόυ/της ιδι�όυ/ιδι�ας.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 100

 Σε περι�πτώση ισόβαθμι�ας, πρόηγει�ται ό/η φόιτητη� ς/φόιτη� τρια με τό μεγαλυ� τερό αριθμό�  
4



μόρι�ών στό πρώ� τό (1) κριτη� ριό.
 Σε περι�πτώση εκ νε�όυ ισόβαθμι�ας, πρόηγει�ται ό/η φόιτητη� ς/φόιτη� τρια με τό μεγαλυ� τερό αριθμό�  μόρι�ών στό τρι�τό (3) κριτη� ριό.
 Σε περι�πτώση εκ νε�όυ ισόβαθμι�ας, πραγματόπόιει�ται κλη� ρώση.
6. Οι φόιτητε�ς ε�χόυν δικαι�ώμα να υπόβα� λόυν ε�νσταση με�σα σε πε�ντε (5) εργα� σιμες ημε�ρεςαπό�  την  κόινόπόι�ηση  τών  απότελεσμα� τών  αξιόλό� γησης.  Οι  ενστα� σεις  υπόβα� λλόνται  στηΓραμματει�α τόυ Τμη� ματός.7. Αφόυ�  όλόκληρώθει� η διαδικασι�α, τό Τμη� μα στε�λνει στό γραφει�ό ΠΑ τόυ Πανεπιστημι�όυ τόνπι�νακα  ανα� θεσης  με  τα  όνό� ματα  τών  φόιτητώ� ν  πόυ  θα  πραγματόπόιη� σόυν  ΠΑ  και  τόυςαντι�στόιχόυς ΦΥΠΑ. 8. Όταν όι  φόιτητε�ς  ενημερώθόυ� ν  για την ε�γκριση συμμετόχη� ς  τόυς (από�  τις  σελι�δες τόυτμη� ματός,  τις  σελι�δες  τόυ  γραφει�όυ  ΠΑ  τόυ  Πανεπιστημι�όυ,  με�σώ  ηλεκτρόνικη� ςαλληλόγραφι�ας) μεριμνόυ� ν για τα εξη� ς:
 Έντυπό 1 «Βεβαι�ώση Απόδόχη� ς Φόιτητη�  για ΠΑ» (συμπληρώμε�νό από�  τό ΦΥΠΑ, δηλαδη�την Επιχει�ρηση) κατα� λληλα υπόγεγραμμε�νό και σφραγισμε�νό.
 Έντυπό 2 «Συγκεντρώτικα�  Στόιχει�α Φόιτητη� », με πρόσεκτικα�  συμπληρώμε�να ό� λα τα πεδι�ακαθώ� ς βα� σει αυτόυ�  θα γι�νόυν (αργό� τερα) όι συμβα� σεις και όι μισθόδόσι�ες.
 Φώτότυπι�α λόγαριασμόυ�  Τρα� πεζας ό� πόυ πρε�πει να φαι�νεται ό IBAN και ό� τι δικαιόυ� χός η�συνδικαιόυ� χός ει�ναι ό φόιτητη� ς. 
Προσοχή: Οι φόιτητε�ς πρε�πει να λα� βόυν τα παραπα� νώ (Έντυπό Απόδόχη� ς  Φόιτητη�  για ΠΑ,Έντυπό με Συγκεντρώτικα�  Στόιχει�α Φόιτητη�  και φώτότυπι�α λόγαριασμόυ�  Τρα� πεζας) σε τρι�α(3)  πρώτό� τυπα  αντι�γραφα  καθώ� ς  αργό� τερα  θα  τα  υπόβα� λόυν  πρώτό� τυπα  (εντυ� πώς)  στηΓραμματει�α τόυ Τμη� ματός. Η ημερόμηνι�α ε�ναρξης ΠΑ πόυ θα όρι�σει ό φόιτητη� ς και ό ΦΥΠΑ στόΈντυπό Απόδόχη� ς  Φόιτητη�  για ΠΑ πρε�πει  να ει�ναι  μεταγενε�στερη της ημερόμηνι�ας  πόυ θαεγκριθει�  η ΠΑ από�  την επιτρόπη�  ερευνώ� ν τόυ Πανεπιστημι�όυ. Συνεπώ� ς στό ε�ντυπό θα πρε�πεινα όρι�ζεται ώς ημερόμηνι�α ε�ναρξης ΠΑ μια ημερόμηνι�α πόυ ει�ναι κατα�  τόυλα� χιστόν ε�να μη� ναμεταγενε�στερη της απόστόλη� ς τόυ εντυ� πόυ (βη� μα 9).9. Οι  φόιτητε�ς  στε�λνόυν  ηλεκτρόνικα�  τα  παραπα� νώ  στη  Γραμματει�α  τόυ  Τμη� ματός.  Τόε�ντυπό 2 απόστε�λλεται σε επεξεργα� σιμη μόρφη� .10. Η επιτρόπη�  ΠΑ τόυ Τμη� ματός συντα� σσει πι�νακα ανα� θεσης (με τόυς φόιτητε�ς πόυ ε�χόυνστει�λει τα παραπα� νώ δικαιόλόγητικα� ) και τόν απόστε�λλει στό γραφει�ό ΠΑ τόυ Πανεπιστημι�όυ,για να εγκριθει� από�  την Επιτρόπη�  Ερευνώ� ν.11. Η επιτρόπη�  ερευνώ� ν τόυ Πανεπιστημι�όυ εγκρι�νει την ε�ναρξη τών ΠΑ τών φόιτητώ� ν πόυαναφε�ρόνται στόν πι�νακα ανα� θεσης.12. Βα� σει τών εντυ� πών ετόιμα� ζόνται όι συμβα� σεις και απόστε�λλόνται ηλεκτρόνικα�  στό τμη� μα.13. Τό  Τμη� μα  πρόώθει�  τις  συμβα� σεις  στόυς  φόιτητε�ς.  Οι  φόιτητε�ς  τις  ελε�γχόυν,  τιςεκτυπώ� νόυν (5 αντίτυπα) τις υπόγρα� φόυν και τις πρόώθόυ� ν στόυς ΦΥΠΑ για υπόγραφη�  καισφραγι�δα.14. Οι φόιτητε�ς επιστρε�φόυν στό τμη� μα τις πρώτό� τυπες συμβα� σεις (σε πε�ντε αντι�τυπα) μαζι�
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με τα πρώτό� τυπα ε�ντυπα πόυ ει�χαν νώρι�τερα στει�λει ηλεκτρόνικα�  (σε τρι�α αντι�τυπα).15. Στη συνε�χεια όι συμβα� σεις υπόγρα� φόνται από�  τόν Επιστημόνικα�  Υπευ� θυνό καθηγητη�  καικατό� πιν  επιστρε�φόνται  στό  γραφει�ό  ΠΑ  τόυ  Πανεπιστημι�όυ.  Στη  συνε�χεια  όι  συμβα� σειςαπόστε�λλόνται για υπόγραφε�ς από�  τη Διόι�κηση τόυ Πανεπιστημι�όυ.16. Όταν  όλόκληρώθει�  η  διαδικασι�α  τών  υπόγραφώ� ν,  τό  γραφει�ό  ΠΑ  τόυ  Πανεπιστημι�όυστε�λνει τις συμβα� σεις στό Τμη� μα από�  ό� πόυ τις παραλαμβα� νόυν όι φόιτητε�ς.17. Τό  αργό� τερό  με�χρι  την  ημερόμηνι�α  ε�ναρξης  της  πρακτικη� ς,  όι  ΦΥΠΑ  όφει�λόυν  ναυπόβα� λόυν  τό  Έντυπό  Ε3.5  στό  συ� στημα  ΕΡΓΑΝΗ  και  στη  συνε�χεια  τό  απόστε�λλόυν  στηΓραμματει�α τόυ Τμη� ματός.  Προσοχή: αργό� τερα, με την όλόκλη� ρώση της πρακτικη� ς α� σκησηςτόυ εκα� στότε φόιτητη� , απαιτει�ται από�  τόυς ΦΥΠΑ να υπόβα� λόυν στό συ� στημα ΕΡΓΑΝΗ και νααπόστει�λόυν στη  Γραμματει�α τόυ Τμη� ματός τό αντι�στόιχό ε�ντυπό λη� ξης, ώ� στε να όλόκληρώθει�η διαδικασι�α πληρώμη� ς και αναγνώ� ρισης της πρακτικη� ς α� σκησης.18. Οι ε�ντυπες συμβα� σεις (πρώτό� τυπα υπόγεγραμμε�νες) διατηρόυ� νται στό γραφει�ό  ΠΑ τόυΠανεπιστημι�όυ.  Σε ε�τερό χρό� νό, τό γραφει�ό ΠΑ στε�λνει τις πρώτό� τυπες ε�ντυπες συμβα� σεις στότμη� μα για να τις παραλα� βόυν από�  αυτό�  όι φόιτητε�ς και όι ΦΥΠΑ.19. Στη διαδικασι�α αυτη� , ό ΦΥΠΑ πρε�πει να ε�χει κα� νει εγγραφη�  στό συ� στημα ΑΤΛΑΣ (τό ι�διόόφει�λόυν να ε�χόυν κα� νει και όι φόιτητε�ς). Έτσι στη συ� μβαση πόυ δημιόυργει�ται στό βη� μα 12παραπα� νώ υπα� ρχει ε�νας μόναδικό� ς κώδικό� ς (ό κώδικό� ς πόυ συσχετι�ζει τόν κώδικό�  ΦΥΠΑ στόΑΤΛΑΣ με τόν κώδικό�  Φόιτητη�  στό ΑΤΛΑΣ). Αυτη�  η συσχε�τιση γι�νεται από�  την επιτρόπη�  ΠΑ τόυΤμη� ματός.20. Στό τε�λός της Πρακτικη� ς Άσκησης, ό επιστημόνικα�  υπευ� θυνός παραδι�δει στό γραφει�ό ΠΑτα «ε�ντυπα όλόκλη� ρώσης» τών πρακτικώ� ν ασκη� σεών υπόγεγραμμε�να ψηφιακα�  η�  χειρό� γραφα.
5. Βαθμολογία Πρακτικής ΆσκησηςΣτό  τε�λός  της  Πρακτικη� ς  Άσκησης  ό  επό� πτης  τόυ  φόρε�α  αξιόλόγει�  την  επι�δόση  τόυ/τηςφόιτητη� /τριας πόιότικα� . Στη συνε�χεια, ό επό� πτης καθηγητη� ς βαθμόλόγει�  την επι�δόση τόυ/τηςφόιτητη� /τριας πόσότικα�  (βα� σει της αξιόλό� γησης τόυ επό� πτη φόρε�α) με α� ριστα τό δε�κα (10)στό με�ρός Δ’ τόυ βιβλι�όυ ΠΑ ΕΣΠΑ και υπόγρα� φει ψηφιακα�  η�  χειρό� γραφα τό σχετικό�  ε�γγραφό.Η ψηφιακη�  υπόγραφη�  τόυ εντυ� πόυ «Με�ρός Δ’» ει�ναι συ� ννόμη μό� νό εφό� σόν σταλει� τό ψηφιακό�ε�γγραφό (pdf) στη Γραμματει�α ό� πόυ και θα πρώτόκόλληθει�.Οι φόιτητε�ς ε�χόυν την υπόχρε�ώση να παραδώ� σόυν τό βιβλι�ό Πρακτικη� ς Άσκησης με�σα  σε ε�ναμη� να από�  τη λη� ξη της Πρακτικη� ς Άσκησης.
6. Ιστοσελίδα ATLASΤό συ� στημα Άτλας (https://atlas.grnet.gr/) ει�ναι μι�α κεντρικη�  διαδικτυακη�  υπηρεσι�α, η όπόι�αδιασυνδε�ει τόυς φόρει�ς πόυ παρε�χόυν θε�σεις πρακτικη� ς α� σκησης (ΠΑ) με ό� λα τα ακαδημαιYκα�Ιδρυ� ματα  της  επικρα� τειας,  δημιόυργώ� ντας  μι�α  ενιαι�α  βα� ση  θε�σεών  πρακτικη� ς  α� σκησης  όιόπόι�ες ει�ναι διαθε�σιμες πρός επιλόγη�  στα Ιδρυ� ματα. Οι φόρει�ς πόυ μπόρόυ� ν να παρε�χόυν θε�σειςΠΑ  θα  πρε�πει  να  εγγραφόυ� ν  σε  αυτό� .  Οι  φόιτητε�ς  πόυ  ε�χόυν  δικαι�ώμα  ΠΑ  (βα� σει  τόυπρόγρα� μματός σπόυδώ� ν της σχόλη� ς τόυς) θα πρε�πει να εγγραφόυ� ν σε αυτό� .
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7. Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης (http://www.ice.uniwa.gr/education/undergraduate/internship/ και 
http://www.ice.uniwa.gr/announcements-all/announcements-interships/)
Η ιστόσελι�δα Πρακτικη� ς Άσκησης τόυ Τμη� ματός ενημερώ� νεται τακτικα� . Σε αυτη� ν αναρτώ� νταιτα εξη� ς:
 Η  κατανόμη�  τών  θε�σεών  Πρακτικη� ς  Άσκησης  για  τό  επό� μενό  εξα� μηνό.  Τα  κριτη� ριαυπόλόγισμόυ�  της πόσό� στώσης.
 Τα κριτη� ρια επιλόγη� ς τών φόιτητώ� ν για την Πρακτικη�  Άσκηση με�σώ τόυ πρόγρα� μματόςΕΣΠΑ. 
 Όλα τα ε�ντυπα πόυ χρεια� ζεται να συμπληρώ� σόυν όι  φόιτητε�ς  καθώ� ς και όι  εσώτερικόι�(με�λη ΔΕΠ) και εξώτερικόι� επό� πτες Πρακτικη� ς Άσκησης.
 Ο αριθμό� ς τών θε�σεών Πρακτικη� ς Άσκησης για τό επό� μενό εξα� μηνό.
 Πληρόφόρι�ες για την διενε�ργεια της Πρακτικη� ς Άσκησης τόυ τμη� ματός, τις απαιτη� σεις της,την  δια� ρκεια  της,  τόν  τρό� πό  επιλόγη� ς  τών  φόιτητώ� ν,  τόν  τρό� πό  βαθμόλό� γησης  τώνφόιτητώ� ν κ.α.
 Τα όνό� ματα ό� λών τών μελώ� ν ΔΕΠ και γενικα�  διδασκό� ντών πόυ σχετι�ζόνται με τόν θεσμό�της  Πρακτικη� ς  Άσκησης,  π.χ.  επιτρόπη�  αξιόλό� γησης  αιτη� σεών  φόιτητώ� ν,  επιτρόπη�αξιόλό� γησης ενστα� σεών.
 Οι αριθμόι�  μητρώ� όυ τών επιτυχό� ντών φόιτητώ� ν για την διενε�ργεια Πρακτικη� ς Άσκησηςμε�σώ ΕΣΠΑ.
 Οπόιαδη� πότε  α� λλη  πληρόφόρι�α  πόυ  πρόα� γει  την  Πρακτικη�  Άσκηση  τόυ  Τμη� ματός  καικαλλιεργει� τό σχετικό�  ενδιαφε�ρόν συνεργασι�ας από�  εταιρει�ες και α� λλόυς φόρει�ς.
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