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Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5184534 

που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), υπάρχουν 32 διαθέσιμες θέσεις 

για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ. ΜΕΜ 350) για την περίοδο 1/12/2022 

έως 30/4/2023. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις θα διατεθούν σε επόμενη 

πρόσκληση. 

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές/τριες του Τμήματος 

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, εκτός ίσως 

από δύο, κατά την αίτηση της πρακτικής άσκησης.  

 

• Ο ελάχιστος αριθµός πιστωτικών μονάδων (ECTS) που πρέπει να έχει περάσει ο 

υποψήφιος είναι 150, κατά την αίτηση της πρακτικής άσκησης. 

Ο αλγόριθμος επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με σειρά προτεραιότητας όπως 

έχει οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

(127/10-7-2018), γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

Β = (ECTS - 150) + (ΜΟ - 5) * 50, 

όπου ECTS είναι ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που έχει περάσει ο υποψήφιος και MO 

ο μέσος όρος της βαθμολογίας. 

 

• Επιπλέον, προηγούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι βρίσκονται σε έτος σπουδών µικρότερο 

ή ίσο του 6ου. Οι υποψήφιοι µεγαλύτερων ετών έπονται στην κατάταξη. Στην 

περίπτωση ισοβαθµίας η επιλογή γίνεται µε επιπλέον κριτήριο να έχει προτεραιότητα 

ο φοιτητής µε το µεγαλύτερο αριθµό κατοχυρωµένων ECTS. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο αλγόριθμος επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση 

με σειρά προτεραιότητας όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών 

και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (127/10-7-2018), βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο στο 

site του Τμήματος: http://www.math.uoc.gr/el/intern.html 
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Το 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (από αυτές που 

διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), θα διατίθεται σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

(ΑΜΕΑ). Οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που 

αποτελούν ΑΜΕΑ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την υπαγωγή σε αυτή την κατηγορία 

(Κατηγορία 2), καταθέτοντας μαζί με την αίτησή τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, μια 

υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι ΑΜΕΑ και το 

αντίστοιχο εν ισχύ πιστοποιητικό. Η αξιολόγηση των αιτήσεων αυτής της κατηγορίας και η 

επιλογή των φοιτητών/ριών για υλοποίηση πρακτικής άσκησης θα γίνεται βάσει των κριτηρίων 

που περιγράφονται παραπάνω. 

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής είναι η 10/11/2022 ώρα 23:59. 

Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους 

ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που θα βρουν στο σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLIvfh0VHyqZoMN7iFG4FqT2EwitvxUO9gA

_2QPp8k9e05fQ/viewform 

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3  μήνες  και η αμοιβή για κάθε φοιτητή, 

ανέρχεται στο ποσό των  280 € μικτά τον μήνα. 

Οι προσωρινοί πίνακες με την προθεσμία ενστάσεων, καθώς και τα οριστικά 

αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο site της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και 

του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://career.uoc.gr/index.php/el/services-

2/practiki-anakoin 

Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι: Γεωργία Καραλή, Σταύρος Κομηνέας 

. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLIvfh0VHyqZoMN7iFG4FqT2EwitvxUO9gA_2QPp8k9e05fQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLIvfh0VHyqZoMN7iFG4FqT2EwitvxUO9gA_2QPp8k9e05fQ/viewform
https://career.uoc.gr/index.php/el/services-2/practiki-anakoin
https://career.uoc.gr/index.php/el/services-2/practiki-anakoin

