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ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας  ότι για 
το εαρινό εξάμηνο του 2019-20 υπάρχουν εκατό (100) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της 
Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 1/4 ή 15/4 και στις 01/05/2020.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω 
ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν Γραμματεία του Τμήματος 
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας:

1. Αίτηση συμμετοχής
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2. Αναλυτική βαθμολογία 

3. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος ότι ο υποψήφιος/φια έχει δυνατότητα 
τέλεσης ΠΑ

4. Βεβαίωση αποδοχής από το Φορέα Υποδοχής

μέχρι και την Παρασκευή 21/2/2020

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια:

• Ο μέσος όρος βαθμολογίας του υποψηφίου μέχρι το τέλος του Ζ’ (εβδόμου) 
εξαμήνου επί το συντελεστή δέκα (10).
Μέγιστος αριθμός μορίων εκατό (100) Ελάχιστος πενήντα (50)
(παράδειγμα υπολογισμού :Εάν ο υποψήφιος έχει Μ.Ο. Βαθμολογίας6,35 επί
συντελεστή δέκα (10) : αριθμός μορίων 63,5)
• Τα οφειλόμενα μαθήματα [μέχρι το τέλος του Ζ’ (εβδόμου) εξαμήνου]. Ο αριθμός
μορίων ανά οφειλόμενο μάθημα είναι:
α. 100 μόρια για μηδέν (0) μαθήματα
β. 90 μόρια για ένα (1) μάθημα
γ. 80 μόρια για δύο (2) μαθήματα
• Οι φοιτητές/ τριες που έχουν γίνει αποδεκτοί από φορέα υποδοχής πριμοδοτούνται
με εικοσιπέντε (25) μόρια
• Οι φοιτητές/ τριες ΑΜΕΑ - πριμοδοτούνται με πενήντα (50) μόρια
• Οι φοιτητές/ τριες που εντάσσονται σε κοινωνικά κριτήρια πριμοδοτούνται
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σωρευτικά με δέκα (10) μόρια(τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, που είναι οι ίδιοι/ες
πρόσφυγες/ παλιννοστούντες, Ρομά, απεξαρτημένα άτομα ή που είναι οι ίδιοι/ες γονείς
μονογονεϊκής οικογένειας με προστατευόμενα ανήλικα τέκνα)
•  Να οφείλουν έως τρία μαθήματα ειδικότητας
•  Να έχουν βρει φορέα υποδοχής
Η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς, και την αύξηση του χρονικού
διαστήματος υποβολής ενστάσεων σε πέντε (5) ημέρες, για την διαφανή και εύρυθμη
λειτουργία των διαδικασιών ανάθεσης Πρακτικής Άσκησης. Τα αποτελέσματα θα 
ανακοινωθούν την (ημέρα)  24/02/2020 στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
http://www.gd.uniwa.gr

O φοιτητής, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει εγγράφως προς στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 
στη Γραμματεία του Τμήματος εντός Πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές έως 02/03/2020

Τελικά αποτελέσματα κατάληψης θέσεων 05/03/2020 

Οι θέσεις που δίνονται είναι:                                                                                                                 
• Εκατό (100) θέσεις απασχόλησης - 50 Γραφ. / 50 Τεχν. για τους τελειόφοιτους ΠαΔΑ και  
• Έξι (06) θέσεις – Γραφ. / Τεχν. για τελειόφοιτους ΤΕΙ Αθήνας

Δυνατότητα έναρξης πρακτικής άσκησης: 1/04, 15/04 και 1/05/2020
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Η αποζημίωση των φοιτητών, ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα, συμπεριλαμβανομένης 
της ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για 
Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν 
στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν 
ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για 
όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης 
Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. 

Ο  Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος

Χατζηθεοδώρου Ευάγγελος


	

