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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020 - 2021 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής ότι για το χειμερινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021 υπάρχουν ενενήντα (90) θέσεις πρακτικής 

άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανές ημερομηνίες έναρξης πρακτικής άσκησης 

15/10/2020, 01/11/2020, 15/11/2020, 01/12/2020, 15/12/2020. Οι θέσεις αυτές είναι 

τρίμηνης διάρκειας για φοιτητές που ακολουθούν το νέο 5ετές πρόγραμμα σπουδών. 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω 

ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ενυπόγραφα  στη Γραμματεία του Τμήματος (κατά 

προτίμηση μέσω email) σχετική αίτηση1 μέχρι και την Πέμπτη 10/09/2020. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται στο Παράρτημα στο τέλος του παρόντος 

εγγράφου. Τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων αναμένονται να 

ανακοινωθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 

O φοιτητής, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει εγγράφως προς στη Γραμματεία εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

Στην περίπτωση ενστάσεων, τα τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης θα ανακοινωθούν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών, διαφορετικά θα οριστοκοποιηθεί ο πίνακας προσωρινών 

αποτελεσμάτων. 

Η αποζημίωση των φοιτητών, ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα, συμπεριλαμβανομένης 

της ασφαλιστικής κάλυψης. 

 
1 Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στο eClass και στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος. 
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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.  

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οι τυπικές 

προϋποθέσεις για έναρξη Πρακτικής Άσκησης είναι ο/η φοιτητής/τρια να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς: 

• τουλάχιστον στα 2/3 του συνολικού πλήθους των μαθημάτων που απαιτούνται για 

τη λήψη πτυχίου. 

• σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας μέχρι και το 8ο εξάμηνο σπουδών. 

 

    Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος 

 

 

Παντελεήμων Ασβεστάς 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
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Παράρτημα - Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων 

Κ1. Μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων όλων των εξαμήνων. 
Κ2. Κανονικοποιημένο (στο εύρος 0 - 10) συνολικό πλήθος των μαθημάτων που έχει περάσει 

ο/η φοιτητής/τρια. Το κανονικοποιημένο συνολικό πλήθος των μαθημάτων προκύπτει 
από το πηλίκο του συνολικού πλήθους  των μαθημάτων που έχει περάσει ο/η 
φοιτητής/τρια δια το συνολικό πλήθος μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη 
πτυχίου. Το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 10. 

Το κριτήριο Κ1 έχει συντελεστή βαρύτητας 0,8 και το κριτήριο Κ2 έχει συντελεστή 
βαρύτητας 0,2. 

Ανάλογα με το πλήθος των διαθέσιμων θέσεων, επιλέγονται οι φοιτητές/τριες με τις 
μεγαλύτερες τιμές του σταθμισμένου (σύμφωνα με τους προαναφερθέντες συντελεστές) 
αθροίσματος των κριτηρίων Κ1 και Κ2 που καλύπτουν τις συγκεκριμένες θέσεις.  

Εάν υπάρχει ισοβαθμία στην πλήρωση της τελευταίας θέσης, εφαρμόζονται επιπλέον τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

Κ3. Μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων ειδικότητας. 
Κ4. Κανονικοποιημένο (στο εύρος 0 - 10) πλήθος των μαθημάτων ειδικότητας που έχει 

περάσει ο/η φοιτητής/τρια. Το κανονικοποιημένο πλήθος των μαθημάτων ειδικότητας 
προκύπτει από το πηλίκο του πλήθους των μαθημάτων ειδικότητας που έχει περάσει ο/η 
φοιτητής/τρια δια το συνολικό πλήθος των μαθημάτων ειδικότητας,  Το πηλίκο 
πολλαπλασιάζεται επί 10. 

Το κριτήριο Κ3 έχει συντελεστή βαρύτητας 0,8 και το κριτήριο Κ4 έχει συντελεστή 
βαρύτητας 0,2. 

Ο/η φοιτητής/τρια με τη μεγαλύτερη τιμή του σταθμισμένου (σύμφωνα με τους 
προαναφερθέντες συντελεστές) αθροίσματος  των κριτηρίων Κ3 και Κ4 επιλέγεται. 

Εάν υπάρχει ισοβαθμία στην πλήρωση της τελευταίας θέσης, η επιλογή γίνεται με το 
ακόλουθο κριτήριο: 

Κ5. Εξάμηνο φοίτησης. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου αυτού είναι 1. Ο/η φοιτητής/τρια με τη 
μικρότερη τιμή του κριτηρίου Κ5 επιλέγεται. 

AMEA δεν εμπίπτουν στα παραπάνω κριτήρια και λαμβάνουν απευθείας θέση πρακτικής 

άσκησης. 
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