
Τμήμα Φυσικής 

Ενιαίο Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Φυσικής 

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

Φυσικής ως μάθημα επιλογής που μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές κατά τη διάρκεια του 6ου 

ή μεγαλύτερου εξαμήνου και αντιστοιχεί σε 3 πιστωτικές μονάδες ECTS οι οποίες 

προσμετρώνται στο σύνολο των 240 προαπαιτούμενων  για τη λήψη πτυχίου χωρίς 

βαθμολογία. (Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται με βάση τις 237 μονάδες ECTS για τους 

φοιτητές που συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση). Η εγγραφή στο μάθημα της πρακτικής 

άσκησης προϋποθέτει την επιλογή επιβλέποντος από το Τμήμα και την κατάθεση αίτησης 

και επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι οποίες εξετάζονται από τη ΓΣ του Τμήματος. 

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής υποβάλει έκθεση πεπραγμένων 

(τουλάχιστον 5 σελίδες σε έκταση) και βεβαίωση/έκθεση από τον φορέα εκτέλεσης της 

πρακτικής άσκησης. Τα στοιχεία αξιολογούνται από τη ΓΣ του Τμήματος και σε περίπτωση 

αποδοχής κατοχυρώνεται η πρακτική άσκηση και αποδίδονται οι πιστωτικές μονάδες χωρίς 

άλλη διαδικασία. 

Η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι χρηματοδοτούμενη χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. 

 

Χρηματοδοτούμενη Πρακτική Άσκηση 

Σε περίπτωση χρηματοδότησης, είτε αυτή προέρχεται από το πρόγραμμα ERASMUS είτε από 

άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται με τις 

παρακάτω προϋποθέσεις και κριτήρια: 

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

1. Να βρίσκονται τουλάχιστον στο 6ο εξάμηνο κατά την προβλεπόμενη εκτέλεση της 

πρακτικής.  

2. Επιλογή επιβλέποντος και κατάθεση βιογραφικού σημειώματος και επιστολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

3. Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας της χώρας εκτέλεσης της άσκησης ή έστω της Αγγλικής 

γλώσσας. 

Κριτήρια κατάταξης: 

Για κάθε φορέα χρηματοδότησης η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με ενιαίο τρόπο 

σύμφωνα με το άθροισμα μορίων Α+Β, με 
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όπου ε το εξάμηνο που διανύει ο φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησης και i ,  
i

ECTS

οι βαθμοί και οι πιστωτικές μονάδες ECTS αντίστοιχα του κάθε μαθήματος που έχει περάσει 

επιτυχώς σύμφωνα με τα στοιχεία του φοιτητολογίου. Το Β αντιστοιχεί στην αξιολόγηση του 

βιογραφικού και της επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (50-150 μόρια). Τα μόρια 

υπολογίζονται με ένα δεκαδικό ψηφίο. Υποψήφιοι με περισσότερα μόρια κατατάσσονται 

πρώτοι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά των ισοβαθμούντων καθορίζεται με κλήρωση. Η 



αξιολόγηση γίνεται από τη ΓΣ του Τμήματος ή αρμόδια εξουσιοδοτημένο όργανο. Τα 

αποτελέσματα της κατάταξης δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος. Τυχόν 

ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς στη Γραμματεία του Τμήματος εντός 5 ημερών από τη 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων και εξετάζονται από τη ΓΣ του Τμήματος. 

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από πρόγραμμα πρακτικής 

άσκησης τοποθετούνται στις τελευταίες θέσεις του καταλόγου κατάταξης με τη σχετική σειρά 

μεταξύ τους να καθορίζεται με βάση την ανωτέρω βαθμολογία. 

Αποδοχή: 

Για την αποδοχή της χρηματοδοτούμενης πρακτικής άσκησης ακολουθείται η ανωτέρω 

διαδικασία, δηλαδή η υποβολή έκθεσης πεπραγμένων συνοδευόμενη από την βεβαίωση/ 

έκθεση του φορέα όπου εκτελέστηκε η πρακτική (η οποία μπορεί να έχει ειδική μορφή αν 

απαιτείται από το φορέα χρηματοδότησης) και έγκριση από τη ΓΣ του Τμήματος ή αρμόδια 

εξουσιοδοτημένο όργανο. Σε περίπτωση αποδοχής κατοχυρώνεται η πρακτική άσκηση και 

αποδίδονται οι πιστωτικές μονάδες χωρίς άλλη διαδικασία(*). Σε περίπτωση που δεν γίνει 

αποδεκτή η πρακτική άσκηση δεν κατοχυρώνεται το μάθημα ούτε οι πιστωτικές μονάδες και 

ο φορέας χρηματοδότησης, ανάλογα με τους σχετικούς όρους,  μπορεί να μην καταβάλει 

τμήμα ή το σύνολο της σχετικής χρηματοδότησης.  

 

(*) Οι πιστωτικές μονάδες δεν αποδίδονται σε περιπτώσεις που ο φοιτητής έχει ήδη λάβει 

πτυχίο κατά την εξέταση της αποδοχής. 

 

      Εγκρίθηκε στη ΓΣ 485/25-5-2017 

 

 

 

 


