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ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιλογής φοιτητών για τις Πράξεις με τίτλο «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 12.

Στην Πρακτική Άσκηση φοιτητών στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας στο πλαίσιο της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η
ίση μεταχείριση και μη διάκριση των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Δεδομένου ότι τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εκ του Συντάγματος είναι πλήρως αυτοδιοικούμενα και η Πρακτική Άσκηση
είναι ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του εκάστοτε Τμήματος/ Σχολών των ΑΕΙ, συνάγεται ότι τα Τμήματα
θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των
συμμετεχόντων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει τα Τμήματα μέσω των Γενικών τους Συνελεύσεων να:
• καθορίζουν εκ των προτέρων τη διαδικασία επιλογής των πρακτικά ασκουμένων φοιτητών (συγκρότηση
Επιτροπών Αξιολόγησης, κριτήρια επιλογής, μοριοδότηση των κριτηρίων, δικαίωμα ενστάσεων, χρόνος
άσκησης ενστάσεων, επικύρωση αποτελεσμάτων κλπ)
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•

διασφαλίζουν την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την ως άνω διαδικασία με ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος ή/και της Σχολής ή/και στους αντίστοιχους
πίνακες ανακοινώσεων, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Σημειώνεται ότι ενδεικτικά ως κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (ως
κριτήριο αποκλεισμού), αλλά και άλλα κριτήρια όπως ο μέσος όρος βαθμολογίας, οι πιστωτικές μονάδες, ο αριθμός
μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής, μαθήματα ειδικότητας κλπ, αλλά και κοινωνικά κριτήρια,
όπως υπαγωγή σε ειδική κοινωνική ομάδα ή εισοδηματικά κριτήρια σε κάθε περίπτωση με τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας σε καθένα από αυτά.
Επισημαίνεται ότι τόσο η διαδικασία όσο και τεκμήρια εφαρμογής της θα συνοδεύουν τα υποβαλλόμενα
παραστατικά προς διοικητική επαλήθευση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος της
ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ

Σοφοκλής Γώγος

Εσωτερική Διανομή:
- Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης ΤΕΠ του ΕΚΤ, κ. Γ. Ιωαννίδη
- Προϊστάμενο της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, κ. Σ. Γώγο
- Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης Τομέα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
- Μονάδα Β2.2

2

