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Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το 2002 για την 

υλοποίηση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» με τη 

χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι και Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, 

ΕΣΠΑ 2007 - 2013, στο πλαίσιο των οποίων συμμετείχαν πάνω από 20.000 

περίπου  φοιτητές / φοιτήτριες. 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.»  

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και               

συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του 

Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο 

Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Στόχοι του Προγράμματος  

 Ουσιαστική επαφή των φοιτητών/τριών με τους εν δυνάμει χώρους                   

απασχόλησης. 

 Ενημέρωση των φοιτητών για τις τάσεις της αγοράς και τις  δεξιότητες 

που απαιτούνται. 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων. 

 Δημιουργία ενός σταθερού δεσμού μεταξύ του Πανεπιστημίου και των 

φοιτητών/τριών με την αγορά εργασίας. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωφελούμενοι από το Πρόγραμμα  

 Προπτυχιακοί Φοιτητές/τριες: έχουν τη δυνατότητα μέσα  από το        

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης να  γνωρίσουν και να  αποκτήσουν     

ουσιαστική επαφή με την αγορά εργασίας, να εφαρμόσουν τις               

επιστημονικές τους γνώσεις στην πράξη, ενώ ταυτόχρονα θέτουν τα     

θεμέλια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

 Συνεργαζόμενοι Φορείς Υποδοχής: έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ιδέες νέων ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα 

τους δίνεται η ευκαιρία για την επιλογή ενός μελλοντικού συνεργάτη. 

 Πανεπιστήμιο: μέσω της αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ 

του Πανεπιστημίου και των Φορέων Υποδοχής είναι δυνατή η ενίσχυση 

των  Προγραμμάτων Σπουδών. 



 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.         
λειτουργεί, υποστηρίζει και εξυπηρετεί κεντρικά τα 39 Τμήματα του           
Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, τα οποία είναι: 
 

 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 

 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών  

 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 Βιολογίας 

 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 

 Γερμανικής  Γλώσσας & Φιλολογίας 

 Γεωλογίας 

 Γεωπονίας 

 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 

 Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 

 Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) 

 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σέρρες) 

 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

 Θεάτρου 

 Θεολογίας 

 Ιατρικής 

 Ιστορίας & Αρχαιολογίας 

 Ιταλικής  Γλώσσας & Φιλολογίας 

 Κινηματογράφου 

 Κτηνιατρικής 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης 

 Μηχανολόγων Μηχανικών 

 Μουσικών Σπουδών 

 Νομικής 

 Οδοντιατρικής 

 Οικονομικών Επιστημών 

 Πληροφορικής 

 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας 

 Πολιτικών Επιστημών 

 Πολιτικών Μηχανικών 

 Φαρμακευτικής 

 Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής 

 Φυσικής 

 Χημείας 

 Χημικών Μηχανικών 

 Ψυχολογίας 



 

Τμήμα Θεολογίας 

Το Τμήμα έχει σκοπό να προσφέρει στους 

φοιτητές /τριες τη δυνατότητα να πραγμα-

τοποιούν θεολογικές &    θρησκευτικές  

σπουδές, δίνοντας     ιδιαίτερη έμφαση 

στην έρευνα &     μελέτη της  Ορθόδοξης 

Θεολογίας, της θρησκείας & του                 

σύγχρονου πολιτισμού & να καλλιεργούν 

πρακτικούς κλάδους της Θεολογίας, δη-

λαδή τη θρησκευτική αγωγή, την ποιμαντική, την εφαρμοσμένη    κοινωνιο-

λογία, αλλά & να δημιουργούν την  απαραίτητη επικοινωνία Εκκλησίας - 

Κοινωνίας.  

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την       

Πρακτική τους Άσκησή σε σχολεία της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε 

κοινωνικούς φορείς (κοινωφελή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς) 

& σε ενορίες. 

Επ. Υπεύθυνος: Τσιρώνης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 69 10, tsironis@theo.auth.gr 

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Γαβριηλίδου Έφη, 2310 - 997067, gavriilidou@auth.gr  

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Ποιμαντικής &  
Κοινωνικής Θεολογίας 

Το Τμήμα υπηρετεί την καλλιέργεια και την 

προαγωγή της έρευνας και τη γνώση της Επι-

στήμης της Θεολογίας. Με την εκπαίδευση που 

παρέχει στοχεύει να καταρτίσει στελέχη της 

Θεολογικής Επιστήμης, της Εκπαίδευσης, των 

διαφόρων κοινωνικών φορέων και της Εκκλη-

σίας.  

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτι-

κή τους Άσκηση σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης.  

 

Επ. Υπεύθυνος: Πεπές Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 71 03, pepes@past.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Γαβριηλίδου Έφη, 2310 - 997067, gavriilidou@auth.gr  

 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 



 

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας 

Το Τμήμα εκπαιδεύει νέους επιστήμονες   

προσφέροντάς τους την απαραίτητη κατάρτι-

ση και τα εφόδια:  

1) για να μελετούν &να ερευνούν με                       

συνέπεια &μεθοδολογική επάρκεια την ιστο-

ρική & την πολιτιστική εξέλιξη καθώς & τα   

υλικά κατάλοιπα των  ανθρώπινων κοινωνιών (ειδικότερα της Ευρώπης και 

της Μεσογειακής λεκάνης)  

2) για να είναι ικανοί να μεταδίδουν με σαφή & έγκυρο τρόπο &πληροφορίες 

σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό & τα μνημεία συμβάλλοντας στην  

εκπαίδευση & τη σωστή  ενημέρωση του κοινού. 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να                          

πραγματοποιήσουν την  ΠΑ: 

1) σε φορείς που διεξάγουν αρχαιολογικές ανασκαφές & έρευνες,  

2) σε μουσεία & σε πολιτιστικά ιδρύματα,  

3) σε ιστορικά αρχεία & ερευνητικά κέντρα.  

Επίσης, η ΠΑ  διεξάγεται σε γυμνάσια & λύκεια, με  αντικείμενο τη διδα-

σκαλία του μαθήματος της ιστορίας & της ιστορίας του πολιτισμού. Τέλος, 

υπάρχει η δυνατότητα η ΠΑ  των φοιτητών/τριών να επεκταθεί σε Φορείς 

που δραστηριοποιούνται στους τομείς της  παιδείας και της ενημέρωσης, π.χ. 

σε εκδοτικούς οίκους που εκδίδουν  ιστορικά βιβλία και βιβλία αρχαιολογίας 

&τέχνης καθώς &σε μέσα  ενημέρωσης που καλύπτουν πολιτιστικά γεγονότα 

και  δραστηριότητες. 

Επ. Υπεύθυνη: Παϊσίδου Μελαχροινή, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Επικοινωνία: 2310 -  99 71 27 ,mpaisidou@hist.auth.gr 

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Γαβριηλίδου Έφη, 2310 - 997067, gavriilidou@auth.gr  

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Φιλοσοφίας &  
Παιδαγωγικής 

Το Τμήμα ΦΠ, ως Τμήμα βασικής εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών & παιδαγωγικής κατάρτισης 
εκπαιδευτών ενηλίκων, με το «ενσωματωμένο» 
Πρόγραμμα Π.Α. − το οποίο συζευγνύει το 
«μοντέλο της    μαθητείας» με το «μοντέλο του 

στοχαστικού-κριτικού» εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή − αποβλέπει στην εξοικεί-
ωση των φοιτητών/τριών με τους χώρους της μελλοντικής εργασίας & την 
ανάληψη επαγγελματικής δράσης. Στους επιμέρους στόχους του Π.Π.Α. πε-
ριλαμβάνονται η αποσόβηση του «σοκ της πράξης», η προσέγγιση των υπο-
ψήφιων εκπαιδευτικών με ποικίλους τρόπους, η ενεργός &πολύμορφη συμ-
μετοχή τους στην τελευταία, η επεξεργασία των εμπειριών που αποκτούν α-
πό τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η ενθάρρυνσή τους 
για μια ενεργό & κριτική στάση απέναντι στις εκπαιδευτικές γνώσεις & τις 
εμπειρίες, η παροχή της δυνατότητας να διαμορφώσουν άποψη για το επάγ-
γελμα του εκπαιδευτικού & να επανεξετάσουν την επαγγελματική τους επι-
λογή &ο έλεγχος της επιστημονικής ορθότητας των παιδαγωγικών επιλογών.  

Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές-διδακτικές, παιδαγωγικές 
&άλλες δραστηριότητες σχολείων Β’ βάθμιας εκπαίδευσης ή μιας εκπαιδευ-
τικής δομής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (π.χ. Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, 
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολής Γονέων, Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τάξης Μαθητείας, Κέ-
ντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΟΑΕΔ, υπηρεσίας συμβούλων εργασίας, 
γραφείου ανάπτυξης προσωπικού σε κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις 
κ.λπ.). 
Επ. Υπεύθυνος: Μπονίδης Κυριάκος, Αναπλ. Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 72 32, bonidis@edlit.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Γαβριηλίδου Έφη, 2310 - 997067, gavriilidou@auth.gr  

 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 



 

Τμήμα Ψυχολογίας  
 

Το Τμήμα ασχολείται με το αντικεί-

μενο της ψυχολογίας σε όλες της τις 

κατευθύνσεις. Βασικό αντικείμενο 

είναι η ερμηνεία της ανθρώπινης συ-

μπεριφοράς και η συμβολή στην αντι-

μετώπιση των ψυχολογικών προβλη-

μάτων του σύγχρονου ανθρώπου. 

Στόχος του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της έρευνας, της 

διδασκαλίας και των πρακτικών  εφαρμογών της ψυχολογίας.  

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος πραγματοποιούν την Πρακτική τους 

Άσκηση σε Δημόσιους κυρίως Φορείς, όπως είναι οι Ψυχιατρικές Κλινικές 

των κρατικών νοσοκομείων, τα Κέντρα Ημέρας και τα Κοινοτικά Κέντρα 

Ψυχικής Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, 

τα Ειδικά Σχολεία και τα Κέντρα Ειδικής Αγωγής, οι Νευρολογικές κλινικές 

και τα προγράμματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 

 

Επ. Υπεύθυνη: Φρόση Λαμπρινή, ΕΔΙΠ  

Επικοινωνία: 2310 -  99 73 11, lfrosi@psy.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

2310 - 997178, praktiki@auth.gr 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Αγγλικής  Γλώσσας 
& Φιλολογίας 

Το Τμήμα  έχει ως  σκοπό να   

δημιουργήσει  επιστήμονες που 

κατέχουν όλες τις πτυχές γνώσης 

της Αγγλικής & ως εκ τούτου 

μπορούν να τη διδάξουν στους νεότερους. Έτσι, το αντικείμενο του              

Τμήματος αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο επικοινωνίας, συνεννόησης,               

κατανόησης πολιτισμού, διευκόλυνσης των οικονομικών & εμπορικών     

συναλλαγών σ’ ένα εξόχως ανοιχτό & παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον χωρίς 

σύνορα. 

Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι απόφοιτοι στις παραπάνω             

προκλήσεις είναι σκόπιμη (και σε αρκετές περιπτώσεις απαραίτητη) η     

Πρακτική Άσκησή τους σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

 

Επ. Υπεύθυνη: Σουγάρη Αρετή - Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Επικοινωνία: 2310 - 99 74 58,  asougari@enl.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Φίλιου Τζένη, 2310 - 997193, pfiliou@auth.gr 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 



 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας  

& Φιλολογίας 

Ο Τομέας Γλωσσολογίας & Διδακτικής 

του Τμήματος παρέχει τη δυνατότητα 

στους φοιτητές/τριες να αποκτήσουν 

εκπαιδευτική εμπειρία στη  διδασκαλία 

της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας,                    

πραγματοποιώντας Πρακτική Άσκηση 

σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας δημόσιας & ιδιωτικής  εκ-

παίδευσης, καθώς  επίσης και σε     κέντρα ξένων γλωσσών.  

 

Επ. Υπεύθυνη: Κρυστάλλη Πηνελόπη, ΕΔΙΠ 

Επικοινωνία: 2310 -  99 75 04, e-mail: pkrystalli@frl.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Φίλιου Τζένη, 2310 - 997193, pfiliou@auth.gr 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας  

& Φιλολογίας 

Στο Τμήμα οι σπουδές είναι οργανωμένες 

στον Α΄ & Β΄ Κύκλο Σπουδών.   

Ο Α΄ Κύκλος περιλαμβάνει κυρίως               

υποχρεωτικά μαθήματα & εξασφαλίζει την 

απόκτηση βασικών γνώσεων σε γνωστικά  

αντικείμενα, όπως Γερμανόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός, Γλωσσολογία,  

Διδακτική, Γερμανική Γλώσσα. Στο Β΄ Κύκλο, ο/η κάθε φοιτητής/τρια επιλέ-

γει μία από τις δύο κατευθύνσεις (Λογοτεχνίας - Πολιτισμού ή Γλωσσολογί-

ας - Διδακτικής) και  εξειδικεύει τις σπουδές του. Επίσης, το Τμήμα διευρύ-

νει τη  θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/τριών του με ένα εξειδικευμένο 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, που είναι προαιρετικό, με στόχο τη σύνδε-

ση θεωρίας & πράξης μέσω της   εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες δι-

δασκαλίας.  

Η Πρακτική Άσκηση ξεκινά στο 7ο εξάμηνο σπουδών στο  εργαστηριακό 

περιβάλλον του Πανεπιστημίου με Μικροδιδασκαλίες & ολοκληρώνεται στο 

8ο εξάμηνο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας             

εκπαίδευσης, αλλά & σε ιδρύματα του Ιδιωτικού Τομέα) με την παρατήρηση 

μαθημάτων, τη διδασκαλία σε τάξεις & την εκτενή γραπτή εργασία -ανάλυση 

της Πρακτικής Άσκησης.  

Επ. Υπεύθυνη: Σιδηροπούλου Ρενάτε , Επίκουρη Καθηγήτρια 

Επικοινωνία: 2310 - 99 75 13 , sidirop@del.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Φίλιου Τζένη , 2310 - 997193, pfiliou@auth.gr 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 



 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας &  

Φιλολογίας 

Το Τμήμα ασχολείται με την αρχική κατάρτι-

ση καθηγητών της ιταλικής γλώσσας, έτσι 

ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες του προγραμματισμού, της υλοποίη-

σης & της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας & των συνιστωσών 

της. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στην χρήση των       

Προγραμμάτων Σπουδών, την κατάρτιση Αναλυτικών Προγραμμάτων 

(syllabi), το σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας με διάφορα σύγχρονα 

μοντέλα, το σχεδιασμό προγραμμάτων αξιολόγησης, δοκιμασιών καθώς & 

την επεξεργασία & ανάλυση των αποτελεσμάτων τους. 

Κύριος σκοπός του επίσης είναι η κατάρτιση διερμηνέων & μεταφραστών 

έτσι ώστε να είναι ικανοί να μεταφράζουν & να διερμηνεύουν κείμενα από 

τα ιταλικά ή τα ισπανικά στα ελληνικά & αντίστροφα. 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους 

Άσκηση σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών & οποιοδήποτε άλλο φορέα ξενόγλωσ-

σης εκπαίδευσης, μεταφραστικά γραφεία, εκδοτικούς οίκους, επιχειρήσεις 

κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, βιντεολέσχες, τουριστι-

κές επιχειρήσεις & εστίασης, φεστιβάλ, μεταφραστικά εργαστήρια. 

 

Επ. Υπεύθυνος: Βεντούρης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 70 51 , venturis@itl.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Φίλιου Τζένη, 2310 - 997193, pfiliou@auth.gr 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Μαθηματικών 
Το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα      Προ-

πτυχιακών &Μεταπτυχιακών Σπουδών υψη-

λής ποιότητας& διεθνούς         επιπέδου. Το 

προπτυχιακό ΠΣ, με πλήθος υποχρεωτικών 

μαθημάτων, δίνει γερές βάσεις στα μαθηματι-

κά, ενώ ταυτόχρονα με μαθήματα από άλλα 

Τμήματα εξασφαλίζει τη διεπιστημονικότητα.  

Η προσθήκη μαθημάτων στο ΠΣ για την        εξασφάλιση της διδακτικής ε-

πάρκειας, της απόκτησης γνώσεων της Οικονομικής Επιστήμης &της Επι-

στήμης Υπολογιστών, εμπλουτίζει τις εφαρμογές των παρεχόμενων μαθημα-

τικών γνώσεων. Το φοιτητικό δυναμικό του Τμήματος είναι από τα καλύτερα 

δυνατά πανελλαδικά την τελευταία 10αετία. Στόχοι του Τμήματος είναι : 1) η 

εκπαίδευση φοιτητών/τριών στην κατανόηση θεμελιωδών εννοιών των μαθη-

ματικών &στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, 2) η παροχή υψηλού 

επιπέδου μαθηματική γνώση, 3) η δημιουργία ικανότητας χειρισμού θεμάτων 

που  απαιτούν ικανότητα ποσοτικής &ποιοτικής αντίληψης, αλλά 

&ανάλυσης, σύνθεσης &επεξεργασίας, 4) η προαγωγή του συνολικού επιπέ-

δου παρεχόμενων σπουδών. Με την ΠΑ  επιχειρείται η διασύνδεση &η εξοι-

κείωση των φοιτητών/τριών με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην εκ-

παίδευση,  αλλά &σε Φορείς που χρησιμοποιούν διάφορους κλάδους των 

Μαθηματικών. Στόχος είναι η βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών 

των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες μπορούν 

να πραγματοποιήσουν την ΠΑ σε κέντρα διάδοσης επιστημών, χρηματοπι-

στωτικά ιδρύματα, εταιρείες δημοσκόπησης, εταιρείες πληροφορικής, κλπ. 

Επ. Υπεύθυνος: Πουλάκης Δημήτριος, Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 79 08, poulakis@math.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Γαβριηλίδου Έφη, 2310 - 997067, gavriilidou@auth.gr  

 

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 



 

Τμήμα Φυσικής  
Το Τμήμα ασχολείται με τη μελέτη, την παρατήρηση & 

την έρευνα των φυσικών φαινομένων, καθώς & των 

νόμων που τα διέπουν. Δίνει έμφαση στις   παραδοσια-

κές κατευθύνσεις της μέσης εκπαίδευσης και της ερευ-

νητικής σταδιοδρομίας, καθώς & στις νέες γνώσεις, 

όπως είναι η μικροηλεκτρική, το λέιζερ, οι τηλεπικοι-

νωνίες, οι περιβαλλοντικές μελέτες κ.α. 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την Π.Α. σε τρεις τομείς. 

Α.ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Διδασκαλία τεχνολογικής υφής μαθημάτων στην Β/μια ή στην Τ.Ε. 

 Σε μονάδες Κέντρων Διάδοσης Επιστημών & Μουσείων Τεχνολογίας 

(Τεχνικών Μουσείων) ή Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών 

(ΕΚΦΕ), 

 Σε ειδικά σχολεία 

Β.ΤΟΜΕΑΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Τομέας των Η/Υ, 

 Τομέας των επικοινωνιών, 

 Παρασκευή και αξιολόγηση προηγμένων υλικών, 

 Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας, 

 Υπηρεσίες & οργανισμούς, όπου ως βασικό εργαλείο χρησιμοποιείται η 

υπολογιστική φυσική. 

Γ. Συνδυασμός αρχών της φυσικής με άλλες επιστήμες: 

 Εκπαίδευση στην Φυσική της  Ιατρικής, 

 Απόκτηση εμπειριών από τη λειτουργία Ινστιτούτων  Μετρολογίας. 

Επ. Υπεύθυνος: Βουρλιάς Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 80 66, gvourlia@auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Χριστοφή Χρυστάλλα 

 2310 - 997191, xxrysta@auth.gr 

 

 
 

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Χημείας  

Το Τμήμα  ασχολείται με τη μελέτη της 

επιστήμης της χημείας, η οποία αφορά τη 

σύνθεση οργανικής & ανόργανης ύλης & 

τη μελέτη διαφόρων φυσικοχημικών      

ιδιοτήτων τους. Τα τελευταία χρόνια     

δημιουργήθηκαν νέα εργαστήρια με      

αντικείμενο τη Βιοχημεία, τη Χημεία 

Τροφίμων, την Εφαρμοσμένη Κβαντική 

Χημεία & τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό το    

Τμήμα  καλύπτει σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών & ερευνητικών τομέ-

ων του αντικειμένου της Χημείας.   

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την        

Πρακτική τους Άσκηση σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (Χημείο του Κρά-

τους, σε εργαστήρια νοσοκομείων, κλινικών), σε χημικές βιομηχανίες, σε 

εργοστάσια παραγωγής τροφίμων, ποτών, φαρμακευτικών προϊόντων, καλ-

λυντικών, πλαστικών, λιπασμάτων, σε ιδιωτικά χημικά εργαστήρια και σε 

εργαστήρια οινολογικού ελέγχου. 

 

Επ. Υπεύθυνη: Δεληγιάννη Ελένη, Καθηγήτρια 

Επικοινωνία: 2310 -  99  78 08, lenadj@chem.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Χριστοφή Χρυστάλλα 

 2310 - 997191, xxrysta@auth.gr 

 

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 



 

Τμήμα Βιολογίας 

 
Το Τμήμα παρέχει σπουδές που αφορούν όλες 

τις πτυχές της επιστήμης της βιολογίας, από το 

μοριακό και το  κυτταρικό επίπεδο μέχρι εκείνο 

των  οικοσυστημάτων.  

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε ένα 

ευρύ φάσμα πεδίων, που αφορούν τομείς αιχμής 

της Βιολογίας, όπως η Εφαρμοσμένη Γενετική 

και Βιοτεχνολογία, η Περιβαλλοντική Βιολογία, καθώς και η Υδροβιολογία - 

Υδατοκαλλιέργειες, με τη συμμετοχή μονάδων που αφορούν: 

 1.  Κέντρα Εφαρμοσμένης Έρευνας (Κρατικά και Ιδιωτικά),  

 2. Κέντρα Υγείας  - Διαγνωστικά Κέντρα (Νοσοκομεία-Κλινικές, κέντρα 

προγεννητικού ελέγχου, κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης κλπ), 

3.  Βιομηχανίες Τροφίμων 

4.  Υδατοκαλλιέργειες (Ινστιτούτα θαλασσίων ερευνών, κέντρα υγροτόπων) 

5.  Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού 

6. Μελετητικά Γραφεία (Περιβαλλοντικών Μελετών, Χωροταξικών          

Μελετών, κλπ) 

7.  Φορείς Διαχείρισης  και  

8. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

προστασίας του Περιβάλλοντος.   

 

Επ. Υπεύθυνη: Δροσοπούλου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια,  

Επικοινωνία: 2310 -99 82 91, edrosopo@bio.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

2310 - 997178, praktiki@auth.gr 

 

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Γεωλογίας 

Το Τμήμα παρέχει ένα  ευρύ φάσμα     

γνώσεων στους φοιτητές/τριες του &  

εργάζεται ερευνητικά σε όλους σχεδόν 

τους τομείς των  γεωεπιστημών. Τα              

κυριότερα γνωστικά του αντικείμενα πε-

ριλαμβάνουν: Βιομηχανικά ορυκτά & 

πετρώματα, Γεωγραφικά συστήματα 

πληροφοριών, Γεωθερμία, Γεωφυσική, Γεωχημεία, Εφαρμοσμένη Γεωλογία, 

Ιζηματολογία, Κλιματολογία & Μετεωρολογία, Κοιτασματολογία, Νεοτε-

κτονική, Οικονομική Γεωλογία,  Ορυκτά  Καύσιμα, Ορυκτολογία, Παλαιο-

μαγνητισμό, Παλαιοντολογία,  Περιβαλλοντική Γεωλογία &Γεωχημεία, Πε-

τρολογία, Σεισμολογία, Στρωματογραφία, Τεκτονική Γεωλογία, Τεχνική Γε-

ωλογία,  Υδρογεωλογία, Φυσική Γεωγραφία, Ωκεανογραφία. 

 Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την       

Πρακτική τους Άσκηση σε Φορείς του Δημοσίου ( Ι.Γ.Μ.Ε., Περιφέρειες, 

Νομαρχίες, κλπ) ή σε Ιδιωτικούς Φορείς (Μεταλλευτικές, Κατασκευαστικές, 

Μελετητικές Εταιρείες, κλπ.). Ο κατάλογος των συνεργαζομένων Φορέων 

Υποδοχής περιλαμβάνει ένα σχετικά μεγάλο αριθμό από αυτούς & έχει     

καταρτισθεί από το Τμήμα Γεωλογίας με τη συμβολή του Γραφείου         

Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 

 

Επ. Υπεύθυνη: Παπαδημητρίου Ελευθερία, Καθηγήτρια 

Επικοινωνία: 2310 – 99 84 88, ritsa@geo.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Χριστοφή Χρυστάλλα 

 2310 - 997191, xxrysta@auth.gr 

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

mailto:ritsa@geo.auth.gr


 

Τμήμα Πληροφορικής 

Το Τμήμα ασχολείται με την κατάρτιση 

υψηλής ποιότητας επιστημόνων της   

Πληροφορικής με επαγγελματικές δυνα-

τότητες που εκτείνονται στο ακόλουθο 

ευρύ φάσμα της έρευνας &της αγοράς  

εργασίας: τη διδασκαλία & την έρευνα σε 

θεωρητικό, τεχνολογικό &         εφαρμοσμένο επίπεδο καθώς & την ανάπτυ-

ξη εφαρμογών, τη μελέτη, την επίβλεψη, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη 

διενέργεια πραγματογνωμοσύνης & την πιστοποίηση τήρησης προτύπων σε 

εγκαταστάσεις & σε πάσης φύσεως εφαρμογές στους επιστημονικούς τομείς: 

 του Υλικού και Λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 

 της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, 

 των Δικτύων Επικοινωνιών και των Εφαρμογών Διαδικτύου, 

 των Συστημάτων και Εφαρμογών Επεξεργασίας Σημάτων, Εικόνας και 

Ομιλίας. 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν 

την Πρακτική τους Άσκηση σε πάσης φύσεως Δημόσιους και Ιδιωτικούς  

Οργανισμούς που εφαρμόζεται ή διδάσκεται η Πληροφορική. 

Επ. Υπεύθυνος: Γούναρης Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310  - 99 19 33, gounaria@csd.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Χριστοφή Χρυστάλλα 

 2310 - 997191, xxrysta@auth.gr 

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Νομικής 
 

Η Νομική Σχολή έχει ως αποστολή την 
παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στην 
επιστήμη του Δικαίου. Στόχος της, να 
καταστούν οι απόφοιτοί της σε βάθος 
γνώστες του περιεχομένου & των μεθόδων 
ερμηνείας και εφαρμογής των δικαιïκών 
αρχών, κανόνων & νομικών τεχνικών. 

Ειδικότερα, οι φοιτητές/τριες της Νομικής Σχολής διδάσκονται τους 
διάφορους κλάδους του δικαίου (ουσιαστικού και δικονομικού), τόσο του 
δημοσίου (συνταγματικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο) όσο & του ιδιωτικού 
(αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο). Διδάσκονται επίσης 
ευρωπαϊκό & διεθνές δίκαιο, καθώς & ιστορία, κοινωνιολογία και φιλοσοφία 
του δικαίου.  

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους 
Άσκηση σε τράπεζες, επιμελητήρια, στη Δημόσια Διοίκηση (Δήμους, 
Περιφέρειες, Υπηρεσίες των Υπουργείων), στα Δικαστήρια & άλλες 
υπηρεσίες, κατ' εξαίρεση των δικηγορικών γραφείων προκειμένου να μην 
επικαλύπτεται η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών/τριών Νομικής με την 
άσκηση των αποφοίτων Νομικής για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος. 

 
Επ. Υπεύθυνος: Γκλαβίνης Παναγιώτης, Καθηγητής  

Επικοινωνία: 2310 - 99 66 11, glavinis@law.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Γαβριηλίδου Έφη, 2310 - 997067, gavriilidou@auth.gr  

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  



 

Τμήμα Οικονομικών  
Επιστημών 

Το Τμήμα ασχολείται με τη θεωρία της        

οικονομικής επιστήμης, την οικονομική πολι-

τική και τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Στό-

χος είναι η σπουδή & η έρευνα της Οικονομι-

κής Επιστήμης & ειδικότερα η παροχή θεωρη-

τικής & πρακτικής εκπαίδευσης, σε όλο το  

φάσμα του γνωστικού πεδίου της επιστήμης 

αυτής.   

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιή-

σουν την Πρακτική τους Άσκηση στον Ιδιωτι-

κό κυρίως Τομέα, (βιομηχανία, υπηρεσίες, 

Τράπεζες, λογιστικά γραφεία κ.λ.π) χωρίς να 

αποκλείεται η απασχόλησή τους στον ευρύτε-

ρο Δημόσιο (Επιμελητήρια κ.λ.π.). Η Πρακτική Άσκηση δίνει έμφαση σε 

τρεις ενότητες (Εξαγωγικά σχέδια δράσης, Logistics και e-commerce). Οι 

ενδιαφερόμενοι όμως          μπορούν να απασχοληθούν σε οποιοδήποτε τομέ-

α της αρεσκείας τους.   

Επ. Υπεύθυνη: Σιαμάγκα Νικολέττα Θεοφανία, Επ. Καθηγήτρια 

Επικοινωνία: 2310  - 99 65 33, nsiamagka@econ.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Γαβριηλίδου Έφη, 2310 - 997067, gavriilidou@auth.gr  

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 
Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη του πολιτικού 

φαινομένου: των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών 

&  ανταγωνισμών. Χειρίζεται, δηλαδή, & επιχειρεί 

να μεταδώσει τα θεωρητικά & εμπειρικά εργαλεία 

που είναι απαραίτητα για την επιστημονική ανάλυ-

ση της σύστασης & των σχέσεων των συλλογικών 

& των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της ορ-

γανωμένης κοινωνίας.  

Τα Προγράμματα Σπουδών του χαρακτηρίζονται 

από την αναγκαία ισορροπία θεωρίας & εμπειρι-

κής ανάλυσης με στόχο την πολυδιάστατη &      

διεισδυτική προσέγγιση της πολιτικής δράσης & 

των πολιτικών δομών.   Στοχεύει στη διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να 

περιγράφουν & να ερμηνεύουν ταυτότητες, σχέσεις, ιδεολογίες & πολιτικές 

& να υποστηρίζουν     διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κυρίως στη δημόσια 

σφαίρα.  

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την                  

Πρακτική τους Άσκηση κυρίως στο Δημόσιο και τις υπηρεσίες του, σε Οργα-

νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε Μέσα 

Μαζικής  Ενημέρωσης, σε εταιρείες διαφήμισης και επικοινωνίας, σε γραφεί-

α μελετών & υποβολής ερευνητικών προγραμμάτων & προγραμμάτων κα-

τάρτισης, & σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.  

 

Επ. Υπεύθυνος: Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής  

Επικοινωνία: 2310 - 99 79 12, chadji@polsci.auth.gr 

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Γαβριηλίδου Έφη, 2310 - 997067, gavriilidou@auth.gr  

 

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 



 

Τμήμα Δημοσιογραφίας    

& Μ.Μ.Ε.  

Στο Τμήμα υπάρχουν δύο κατευθύνσεις:      

Δημοσιογραφίας & Επικοινωνίας. Στην πρώτη 

μελετώνται όλα τα είδη ρεπορτάζ, σε όλα τα 

Μ.Μ.Ε., & οι αρχές της έντυπης, ηλεκτρονικής 

& διαδικτυακής δημοσιογραφίας. Στη δεύτερη 

μελετώνται όλες οι βασικές επικοινωνιακές   

διαδικασίες & οι αντίστοιχες έρευνες της Διαφήμισης, των Δημοσίων Σχέσε-

ων, του Marketing, αλλά & η παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών.  

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους 

Άσκηση σε όλα τα Μ.Μ.Ε., Διαφημιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Δημοσίων 

Σχέσεων, αλλά & γραφεία τύπου Δήμων, Οργανισμών, Μουσείων, κ.λ.π. 

Επ. Υπεύθυνος: Παναγιώτου Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 20 58, npanagiotou@jour.auth.gr 

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Γαβριηλίδου Έφη, 2310 - 997067, gavriilidou@auth.gr  

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Ιατρικής 

Το Τμήμα για τα θέματα της ΠΑ                          

επικεντρώνεται στην κατάρτιση επιστημό-

νων ιατρών, που θα αξιοποιούν & θα    

εφαρμόζουν  τις νέες τεχνολογίες  στις 

υπηρεσίες υγείας. Ειδικότερα ασχολείται 

με τις αναδυόμενες  τεχνολογίες & καινο-

τόμες υπηρεσίες φροντίδας υγείας &την 

ανάγκη χρήσης της ιατρικής γνώσης σε χώρους που σχετίζονται με την τηλε-

ϊατρική, την ανάπτυξη πληροφορικών &γενικά τεχνολογικών συστημάτων 

φροντίδας υγείας.   

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ σε: 1)Εταιρείες 

Βιοϊατρικής τεχνολογίας &πληροφορικής της υγείας, εταιρείες δικτύων                        

τηλεμετρίας, παραγωγής βιο-αισθητήρων, συστημάτων παρακολούθησης 

υγείας, σχεδίασης & κατασκευής ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας, κά, 2) 

Μονάδες Φροντίδας, Αποκατάστασης &Διαβίωσης Ηλικιωμένων, Κέντρα 

Διαχείρισης Πρόνοιας, Κέντρα  τηλεπρόνοιας, Διαδημοτικά δίκτυα ηλεκτρο-

νικής ΠΦΥ, Κ.Α.Π.Η., Κ.Η.Φ.Η., Κέντρα ημέρας της Ομοσπονδίας Εται-

ριών Αλτζχαϊμερ &συγγενών διαταραχών, Γηροκομεία, Ινστιτούτα Κοινωνι-

κής &Προληπτικής Ιατρικής, 3) Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής &Ασφάλειας 

της Εργασίας, Εταιρείες &δομές στατιστικών υπηρεσιών υγείας, Εργοστάσια

-Βιομηχανία,  Φαρμακευτικές εταιρείες, Εταιρείες εμπορίας &ανάπτυξης τε-

χνολογικών παρεμβάσεων στην υγεία, 4) Συλλόγους γονέων &υποδομές     

εκπαιδευτικής παρέμβασης σε  ΑΜΕΑ, κ.λπ. 

Επ. Υπεύθυνος: Μπαμίδης Παναγιώτης, Αναπλ.  Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 93 10, bamidis@med.auth.gr   

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

2310 - 997178, praktiki@auth.gr 

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 



 

Τμήμα Κτηνιατρικής 
 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος λειτουρ-

γεί με έμφαση στη ολοκληρωμένη (Integrated) 

διδασκαλία & στην αύξηση της Πρακτικής 

Άσκησης των φοιτητών/τριών στους χώρους    

εφαρμογής του  κτηνιατρικού επαγγέλματος.  

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών είναι 

τμήμα της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης. Με 

την Πρακτική τους Άσκηση οι φοιτητές/τριες του 

Τμήματος αποκτούν πρόσθετη πρακτική εμπειρία σχετικά με τη φροντίδα & 

εκτροφή των ζώων, τη διαχείριση των κτηνοτροφικών μονάδων, όπως επίσης 

με την κλινική κτηνιατρική πράξη & τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέ-

λευσης.  

Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι 

φοιτητές/τριες που θα ασκηθούν για πρώτη φορά (σε κτηνοτροφικές μονά-

δες), ώστε να έρθουν το ταχύτερο δυνατό σε επαφή με το μελλοντικό τους 

επαγγελματικό χώρο. 

 

Επ. Υπεύθυνος: Καραμανλής Ν. Ξάνθιππος,  Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 99 66, karamanl@vet.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

2310 - 997178, praktiki@auth.gr 

 

 

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Φαρμακευτικής 
 

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος  αποσκοπεί στην κατάρτιση    

επιστημόνων φαρμακοποιών ικανών να 

κατανοούν τη δομή & τη φαρμακολογική 

δράση των φαρμάκων, την πορεία τους στο 

οργανισμό & τις μεθόδους παρασκευής & 

αξιολόγησής τους, από το επίπεδο σύνθεσης ως την μορφοποίησή τους στην 

τελική μορφή. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέ-

σματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από 

τους αποφοίτους του στον τομέα του φαρμάκου και της υγείας.  

Η Πρακτική Άσκηση αφορά την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση των φοιτη-

τών/τριών του Τμήματος σε φαρμακεία που είναι απαραίτητη για την λήψη 

πτυχίου και την άδεια άσκησης του φαρμακευτικού επαγγέλματος στην Ελ-

λάδα. 

 

 

 

 
Επ. Υπεύθυη: Παπαγιαννοπούλου Διονυσία, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Επικοινωνία: 2310 -  99 76 22, papagd@pharm.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

2310 - 997178, praktiki@auth.gr 

 

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 



 

Τμήμα Οδοντιατρικής 
Το Τμήμα προσφέρει 5ετές 
προπτυχιακό ΠΣ, με  θεωρητική & 
κλινική κατάρτιση,  που οδηγεί στην 
απόκτηση Πτυχίου Οδοντιατρικής. 
Το προπτυχιακό ΠΣ γίνεται σε δύο 
επίπεδα, το θεωρητικό & το 
πρακτικό, που εκφράζονται με τις 

ισοδύναμες ΠΣ του συστήματος ECTS (300 ECTS) & συνίστανται σε 
τουλάχιστον 5.000 ώρες θεωρητικής & πρακτικής κατάρτισης πλήρους 
παρακολούθησης. 

Στα πλαίσια της κλινικής & πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται σε 
ασθενείς οδοντιατρικές θεραπείες κάθε τύπου, ενώ παράλληλα στο πέμπτο 
έτος σπουδών λειτουργεί και η Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών.  

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους 
Άσκηση σε ιδιωτικά οδοντιατρεία, όπου έρχονται σε επαφή με το 
πραγματικό εργασιακό τους περιβάλλον, καθώς το οδοντιατρείο αποτελεί τον 
σχεδόν αποκλειστικό χώρο επαγγελματικής απασχόλησης των απόφοιτων 
Οδοντιατρικής στην Ελλάδα. 

Η πρακτική άσκηση στο οδοντιατρείο  προσφέρει στους φοιτητές/τριες μια 
πολύτιμη εμπειρία, καθώς επιχειρεί μια πρώτη εξοικείωση με τις συνθήκες 
εργασίας & τις βασικές αρχές διαχείρισης & οργάνωσης του οδοντιατρείου 
που θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά, ενώ τους δίνει τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν μεγάλου εύρους κλινικών περιπτώσεων & κατάρτισης 
σχεδίου θεραπείας, πράγμα που δεν γίνεται σε αντίστοιχη έκταση στα 
ασφυκτικά χρονικά περιθώρια της εκπαίδευσής τους. 

Επ. Υπεύθυνος: Τσαλίκης Λάζαρος, Καθηγητής  

Επικοινωνία: 2310 - 99 96 03, tsalikis@dent.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

2310 - 997178, praktiki@auth.gr 

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Πολιτικών  
Μηχανικών  

Το Τμήμα παρέχει το γνωστικό    

υπόβαθρο στην επιστήμη του        

πολιτικού μηχανικού καλύπτοντας 

στο Πρόγραμμα Σπουδών του όλα 

τα  σχετικά πεδία που καλύπτονται 

από τους τέσσερις τομείς του:  

-  Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας 

των Κατασκευών (T.E.T.K.) 

-  Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος (T.Y.T.Π.) 

-  Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής (T.Γ.M.) 

- Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων & 

Ανάπτυξης (Tο.Mε.Σ.Y.Δ.E.Aν.)  

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης 

μπορούν να απασχοληθούν στο αντικείμενο του Πολιτικού  Μηχανικού (α) 

μελέτες,  β) επίβλεψη τεχνικών έργων, γ) εργαστηριακούς ελέγχους και με-

τρήσεις πεδίου, κλπ.) σε Δημόσιους Φορείς & οργανισμούς, σε ιδιωτικά γρα-

φεία & σε τεχνικές εταιρείες.  

Επ. Υπεύθυνος: Ξενίδης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 55 25, ioxen@civil.auth.gr   

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Χριστοφή Χρυστάλλα 

 2310 - 997191, xxrysta@auth.gr 

 

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

http://www.civil.auth.gr/tetk/
http://www.civil.auth.gr/tetk/
http://hydro.civil.auth.gr/
http://tgm.civil.auth.gr
http://tomede.civil.auth.gr/
http://tomede.civil.auth.gr/


 

Τμήμα Αγρονόμων &   
Τοπογράφων Μηχανικών 

Το Τμήμα ασχολείται με την               

κατάρτιση επιστημόνων  μηχανικών   

ικανών να διενεργούν τοπογραφικές, 

κτηματογραφικές, φωτογραμμετρικές, 

υδραυλικές, περιβαλλοντικές &                    

συγκοινωνιακές μελέτες. Ειδικότερα, 

ασχολείται με τη χαρτογράφηση &  αποτύπωση εκτάσεων, τον καθορισμό 

του σχήματος & του πεδίου βαρύτητας της Γης, με την ανάλυση & οργάνω-

ση του αστικού & περιαστικού χώρου & της υπαίθρου, την εγκατάσταση & 

τη διαχείριση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, τη σύνταξη συγκοι-

νωνιακών μελετών & μελετών οδοποιίας, τη διενέργεια περιβαλλοντικών & 

υδραυλικών μελετών & αναλύσεων & τη  σύνταξη συγκοινωνιακών μελετών 

και μελετών οδοποιίας, τη διενέργεια  περιβαλλοντικών & υδραυλικών μελε-

τών & αναλύσεων & τη σύνταξη χαρτών, σχεδίων & αρχείων διαγραμμάτων. 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους 

Άσκηση σε γραφεία μελετών, σε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, σε  

τεχνικές υπηρεσίες Περιφερειών, Νομαρχιών, Δήμων. 

Επ. Υπεύθυνος: Βέργος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 43 66, vergos@topo.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Χριστοφή Χρυστάλλα 

 2310 - 997191, xxrysta@auth.gr 

 

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

mailto:vergos@topo.auth.gr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Οι φοιτήτριες/τριες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων          
Μηχανικών (ΤΑΜ) αποκτούν μέσα από το Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) γνώσεις & δεξιότητες, που 
τους επιτρέπουν να :  
 κατανοούν & να προβάλλουν τη θεμελιώδη σημασία της 
αρχιτεκτονικής στην ανάπτυξη της κοινωνίας & του πολι-
τισμού, 
διαχειρίζονται διαμέσου του σχεδιασμού τα τεχνικά,   
μορφολογικά& οργανωτικά χαρακτηριστικά της            
εκδήλωσης των δραστηριοτήτων της κοινωνικής ζωής  
στον χώρο, σε όλες τις κλίμακες, από τον σχεδιασμό     
αντικειμένων ως τον σχεδιασμό της πόλης/περιφέρειας.  

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα συνίστανται στις γνώσεις &      
δεξιότητες που θεσπίζουν οι 11 αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οδηγίες 
2005/36/EU/7-9-2005 και 2013/55/EU/20-11-2013, για τη διασφάλιση των    
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων. 
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) εντάσσεται στο ΠΠΣ προκειμένου οι φοιτήτριες/
τριες να έχουν μία πρώτη εμπειρία της εργασιακής πραγματικότητας,              
επιτρέποντας την ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα 
από τη διαδικασία της επαγγελματικής άσκησης, ανάλογα & με τα προσωπικά 
τους ενδιαφέροντα & κλίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εκτίθενται στη διεπιστημονικό-
τητα που διέπει την μελέτη, τον σχεδιασμό & προγραμματισμό των πολλαπλών 
κλιμάκων του χώρου, που προσφέρει γόνιμο έδαφος για την ανάδειξη των      
δεξιοτήτων τους & την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους αντίληψης και       
συνείδησης.  Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ τόσο σε 
φορείς δημόσιας διοίκησης, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης & φορείς του   &  
αδόμητου περιβάλλοντος & στην διαφύλαξη της πολιτιστικής του αξίας, όσο & 
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μελετητικά γραφεία / τεχνικές εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στο ευρύ φάσμα του αρχιτεκτονικού, αστικού,                
πολεοδομικού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, σχεδιασμού εσωτερικού χώρου – 
αντικειμένου, τρισδιάστατου σχεδιασμού και αναπαράστασης, ψηφιακού      
σχεδιασμού και παραγωγής. Επιπλέον, οι γνώσεις & δεξιότητες που αποκτούν οι 
αρχιτέκτονες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους επιτρέπουν την ένταξη των 
φοιτητριών/ών & σε επιχειρήσεις/φορείς που δραστηριοποιούνται & στη 
«δημιουργική βιομηχανία& και καλών τεχνών, νέων μέσων αναπαράστασης & 
εικόνας, διαφήμισης και μάρκετινγκ κ.ά.  
Επ. Υπεύθυνος: Σακαντάμης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής  

Επικοινωνία: 2310 -  99 5736, ksakanta@arch.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Χριστοφή Χρυστάλλα 

 2310 - 997191, xxrysta@auth.gr 

 

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  



 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
Το Τμήμα δραστηριοποιείται σε τρείς 

βασικούς τομείς: Ενεργειακό, Βιομηχανικής 

Διοίκησης και Κατασκευαστικό. Κύριος 

στόχος του είναι η παροχή εκπαίδευσης 

υψηλής  στάθμης, για τη δημιουργία 

ολοκληρωμένων Μηχανολόγων Μηχανικών 

ικανών να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες τεχνολογικές  απαιτήσεις. Για την 

ευόδωση της προσπάθειας αυτής, μεταξύ άλλων το Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στέλνει 

φοιτητές/τριες του σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις κατασκευών & παροχής 

υπηρεσιών, γραφεία μελετών και συμβούλων, αναπτυξιακές  εταιρείες, 

οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.  

Στη διάρκεια της ΠΑ  οι φοιτητές/τριες μπορούν να ασχοληθούν με διάφορα 

αντικείμενα, όπως  ενδεικτικά: 1) σχεδιομελέτη προϊόντος, 2) τεχνολογία 

κατεργασιών και βιομηχανικοί  αυτοματισμοί, 3) αξιοποίηση ιδιοτήτων 

υλικών, 4) μελέτη συσκευών διεργασιών, 5) ενεργειακή ανάλυση 

διεργασιών, 6) εξοικονόμηση ενέργειας, 7) τεχνολογία προστασίας 

περιβάλλοντος, 8) οργάνωση παραγωγής, 9) σχεδίαση συστημάτων 

παραγωγής ή συστημάτων παροχής υπηρεσιών (σχεδίαση παραγωγής, 

σχεδίαση διακίνησης υλικών, οργάνωση εργασίας, διερεύνηση 

σκοπιμότητας),  λειτουργία συστημάτων παραγωγής ή συστημάτων παροχής 

υπηρεσιών (προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής, έλεγχος ποιότητας, 

συντήρηση εξοπλισμού, κοστολόγηση). 

Επ. Υπεύθυνος: Μανσούρ Γκαμπριέλ, Καθηγητής  

Επικοινωνία: 2310 - 99 63 45, mansour@eng.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Χριστοφή Χρυστάλλα 

 2310 - 997191, xxrysta@auth.gr 

 

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων  

Μηχανικών & Μηχανικών  

Υπολογιστών 

Σκοπός του Τμήματος είναι να αναδείξει 

επαγγελματίες που θα απασχοληθούν 

στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας, πλη-

ροφορικής, ηλεκτρονικής & ολοκληρω-

μένων  κυκλωμάτων, συστημάτων ελέγ-

χου, επεξεργασίας σήματος, ηλεκτρομα-

γνητισμού & τηλεπικοινωνιών.  

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτι-

κή τους Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δημοτικές Επιχειρήσεις 

κλπ) όσο &στον Ιδιωτικό Τομέα. Συνηθέστερα αντικείμενα απασχόλησης 

είναι η συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εκπόνηση ηλεκτρο-

λογικών μελετών σε τεχνικά γραφεία, σύνταξη προσφορών, πωλήσεις & τε-

χνική υποστήριξη πελατών, προγραμματισμός εφαρμογών σε εταιρείες ανά-

πτυξης λογισμικού,  σχεδιασμός &ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων, βάσεων 

δεδομένων & σχετικών εφαρμογών πολυμέσων, διαχείριση δικτύων, αυτομα-

τισμοί, οργάνωση &διοίκηση παραγωγής κλπ.

 

Επ. Υπεύθυνος: Αλεξιάδης Μηνάς, Επίκουρος Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 - 99 42 39, minalex@auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Χριστοφή Χρυστάλλα 

 2310 - 997191, xxrysta@auth.gr 

 

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

mailto:minalex@auth.gr


 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών  
 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους εκπαιδεύο-

νται στην εφαρμογή των αρχών των φυ-

σικών, χημικών, μαθηματικών & τεχνι-

κών επιστημών σε διεργασίες μετασχη-

ματισμού της ύλης. Παράλληλα εκπαι-

δεύονται στην εξοικονόμηση φυσικών 

πόρων & ενεργείας, καθώς & στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Κατά την Πρακτική Άσκηση οι φοιτητές/τριες μπορούν να απασχοληθούν σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:  

 στην έρευνα, ανάπτυξη, βελτίωση προϊόντων, μεθόδων & εγκαταστάσεων, 

 στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία & τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων, 

 στο σχεδιασμό, παραγωγή, έλεγχο &διάθεση των παραγόμενων προϊόντων, 

 στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αντιρρύπανσης, προτύπων     

περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής 

&ασφάλειας. 

 

Επ. Υπεύθυνος: Βαρελτζής Πάτροκλος,  Επίκουρος Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 - 99 61 62, pkvareltzis@cheng.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Χριστοφή Χρυστάλλα 

 2310 - 997191, xxrysta@auth.gr 

 

 

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Μηχανικών  

Χωροταξίας & Ανάπτυξης  
Το Τμήμα ασχολείται με την οργάνωση 
& διαχείριση γεωγραφικών περιοχών & 
χωρικών ενοτήτων, με την πολεοδομία, 
τη χωροταξία & την  περιφερειακή ανά-
πτυξη. Έχει σκοπό να καταρτίσει ικα-
νούς μηχανικούς, ώστε να επιλύουν πο-
λεοδομικά & χωροταξικά προβλήματα 

& να  διαχειρίζονται ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, γεωγραφικών  
πληροφοριών & περιβάλλοντος. 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτι-
κή Άσκηση σε μηχανικούς, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες (εταιρείες μελετών, 
μελετητικά γραφεία κλπ.), στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη δημόσια διοίκηση 
και σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με συναφή αντικείμενα. Μπορούν να συμ-
μετάσχουν σε  χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές, ρυμοτομικές μελέ-
τες, μελέτες τοπικής & περιφερειακής ανάπτυξης, στρατηγικού σχεδιασμού 
& επιχειρησιακού προγραμματισμού, στη διαχείριση & αξιολόγηση αναπτυ-
ξιακών προγραμμάτων & έργων, στην εκπόνηση μελετών διαχείρισης & α-
ξιοποίησης φυσικών πόρων, σε μελέτες περιβαλλοντικού χωρικού σχεδια-
σμού με έμφαση στο σχεδιασμό & τη διαχείριση εναλλακτικών μορφών & 
πηγών ενέργειας, σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων  προγραμμάτων 
& έργων, στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών & στην 
εφαρμογή μεθόδων τοπογραφίας, χαρτογραφίας, φωτογραμμετρίας,          
τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, στην εκπόνη-
ση κοινωνικοοικονομικών μελετών & ερευνών αστικής & οικονομικής γεω-
γραφίας & περιφερειακής ανάλυσης καθώς & σε μελέτες αγοράς, &  αξιοποί-
ησης ακινήτων. 
Επ. Υπεύθυνη: Καϊμάρης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγήτής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 14 56, kaimaris@auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Χριστοφή Χρυστάλλα 

 2310 - 997191, xxrysta@auth.gr 

 

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  



 

Τμήμα Εικαστικών &  

Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 To Τμήμα ασχολείται με την αναγκαία                     

καλλιτεχνική εκπαίδευση & έρευνα εικαστικών 

καλλιτεχνών με κατευθύνσεις: Ζωγραφική,            

Γλυπτική, Χαρακτική & Νέα Μέσα των                 

Εικαστικών Τεχνών & το αναγκαίο θεωρητικό 

υπόβαθρο μέσω της   παροχής εξειδικευμένων καλλιτεχνικών, θεωρητικών & 

τεχνικών γνώσεων. Οι        εικαστικοί καλλιτέχνες, (ζωγράφοι γλύπτες, χαρά-

κτες & εικαστικοί των νέων μέσων) είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε 

μετά την αποφοίτησή τους, να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους το-

μείς των γνωστικών                  αντικειμένων, είτε στον ιδιωτικό ή δημόσιο 

τομέα, είτε ως                           αυτοαπασχολούμενοι. Ειδικότερα: 1) Σε το-

μείς της εκπαίδευσης, 2) Σε    Μουσεία & δημόσιες & ιδιωτικές αίθουσες 

τέχνης (γκαλερί), 3) Στην        Αρχαιολογική Υπηρεσία (σχεδιαστική αποτύ-

πωση των αρχαιολογικών      ανασκαφών), 4) Σε Πολιτιστικούς Φορείς, ως 

στελέχη ή σύμβουλοι,            5) Σε εκδοτικές εταιρείες, στη βιομηχανία & 

στις διαφημιστικές εταιρείες (εικονογράφηση, σχεδίαση εντύπων,   προϊό-

ντων κλπ.), 6) Στο Θέατρο, την τηλεόραση & τον κινηματογράφο 

(σκηνικά, παραγωγή βίντεο – κινούμενα σχέδια κλπ), 7) Σε κάθε άλλη επαγ-

γελματική δραστηριότητα που           εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικό-

τητάς τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φοράς ισχύουσας νομοθεσί-

ας. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ 

σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας.  

Επ. Υπεύθυνος: Βασιλακάκης Βασίλειος, Επίκουρος  Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 -  99 24 69, vvasilak@vis.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Χριστοφή Χρυστάλλα 

 2310 - 997191, xxrysta@auth.gr 

 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών 
Το Τμήμα στοχεύει στην κατάρτιση 
μουσικολόγων, μουσικοεκπαιδευτικών 
& συνθετών με σφαιρικές γνώσεις, 
πολύπλευρη δραστηριότητα και ενεργό 
κοινωνική συμμετοχή. Eιδικότερα 
ασχολείται με τη διδασκαλία της 

μουσικής & των θεωρητικών της μουσικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
ξεκινώντας από την προσχολική αγωγή, & με την επιστημονική & 
εφαρμοσμένη έρευνα πάνω σε ιστορικά, παραδοσιακά & σύγχρονα μουσικά 
είδη & ρεπερτόρια, μέσα από την ανάλυση, την κριτική, & την αρχειακή & 
εκδοτική επιμέλεια μουσικής, την πρωτότυπη μουσική & ηχητική σύνθεση, 
την εφαρμογή & χρήση τεχνολογιών μουσικής/ήχου & πολυμέσων, την 
οργάνωση & τη διεύθυνση συνόλων έντεχνης & παραδοσιακής μουσικής, 
την μουσικοθεραπεία & την ειδική μουσική αγωγή, την ανάληψη 
συμβουλευτικών & συντονιστικών ρόλων σε πολιτιστικά ιδρύματα & τη 
διαχείριση καλλιτεχνικών προγραμμάτων. 

 Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους 
Άσκηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα & θεραπευτήρια, ερευνητικά κέντρα, 
ινστιτούτα & ΜΚΟ με αντικείμενο τον πολιτισμό, τις τέχνες & τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες, σε αρχεία & συλλογές με μουσικό ή/και 
οπτικοακουστικό υλικό, σε μουσικούς εκδοτικούς οίκους, σε στούντιο 
μουσικής παραγωγής & σε εταιρείες ανάπτυξης μουσικού λογισμικού & 
εφαρμογών, σε μουσικά σύνολα & μουσικά φεστιβάλ, καθώς & σε αίθουσες 
συναυλιών, πολυχώρους τεχνών, θέατρα, μουσεία, γκαλερί & πολιτιστικά 
ιδρύματα. 

 
Επ. Υπεύθυνος: Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια  

Επικοινωνία: 2310 - 99 18 10, dorapsaltopoulou@mus.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Γαβριηλίδου Έφη, 2310 - 997067, gavriilidou@auth.gr  

 

 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 



 

Τμήμα Θεάτρου 

 Σκοπός  του Τμήματος  είναι η επιστημονική 

μελέτη του θεατρικού φαινομένου & η καλλιέρ-

γεια της θεατρικής τέχνης. Ο χαρακτήρας των 

σπουδών είναι μικτός: επιστημονικός & καλλιτε-

χνικός, θεωρητικός & πρακτικός, όπου η θεωρία 

&η πρακτική, η επιστήμη &η τέχνη, συνεργάζο-

νται &αλληλοσυμπληρώνονται, προκειμένου να συμβάλλουν στη διαμόρφω-

ση επιστημόνων &καλλιτεχνών του θεάτρου με σφαιρική παιδεία, αλλά 

&εξειδικευμένες ικανότητες. Το Τμήμα προσφέρει 4 κατευθύνσεις: Δραμα-

τολογία-Παραστασιολογία, Υποκριτική, Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, Σκη-

νοθεσία. Παράλληλα, προσφέρει πλήρη κύκλο θεατροπαιδαγωγικών μαθη-

μάτων.   Οι απόφοιτοι έχουν τα εφόδια να εργαστούν στην εκπαίδευ-

ση. Επιπλέον, έχουν τις γνώσεις, τις ικανότητες & τις δεξιότητες να εργα-

στούν:1) Στον τομέα της θεατρολογικής επιστημονικής έρευνας &της ακαδη-

μαϊκής σταδιοδρομίας, 2) Στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα της σκηνής, 3) Στα 

τεχνικά   επαγγέλματα της σκηνής, 4) Ως στελέχη κρατικών, δημοτικών & 

ιδιωτικών θεατρικών οργανισμών, 5) Ως εμψυχωτές, θεατρικών δραστηριο-

τήτων σε πολιτιστικά κέντρα, 6) Στα Μ.Μ.Ε.    

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ σε 

καλλιτεχνικούς φορείς (θεατρικούς οργανισμούς), αλλά και άλλους πολιτι-

στικούς φορείς (Δήμους, Ερευνητικά Κέντρα, Αρχεία) που σχετίζονται την 

ιστορία & την πρακτική του θεάτρου & τις θεατροπαιδαγωγικές δράσεις.   

Επ. Υπεύθυνη: Παπάζογλου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Επικοινωνία: 2310 - 99 21 42, elenipa@thea.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Γαβριηλίδου Έφη, 2310 - 997067, gavriilidou@auth.gr  

 

 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Κινηματογράφου 

Tο Tμήμα  ιδρύθηκε το 2004 & αποτελεί το    

μοναδικό φορέα κινηματογραφικής παιδείας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας. Αποστο-

λή & σκοπό έχει “να καλλιεργεί & να προάγει 

την κινηματογραφική τέχνη, στο πλαίσιο μιας 

ευρύτερης οπτικοαουστικής εκπαίδευσης, με την 

ακαδημαϊκή & εφαρμοσμένη έρευνα & διδασκαλία” & να παρέχει στους α-

ποφοίτους “τα εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτισή τους για την καλλι-

τεχνική, επιστημονική &  επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη”. 

Στα δύο πρώτα έτη του 5ετούς ΠΣ τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά & προ-

σφέρουν μία εισαγωγή σε όλες τις βασικές θεματικές περιοχές/κατευθύνσεις 

των κινηματογραφικών σπουδών: Σενάριο, Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σκηνο-

γραφία-Ενδυματολογία, Διεύθυνση Φωτογραφίας, Μοντάζ, Ήχος & Μουσι-

κή στον Κινηματογράφο, Ιστορία & Θεωρία, Παιδαγωγική. Στο τρίτο έτος, 

οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν μία από τις οκτώ κατευθύνσεις. 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους 

Άσκηση σε: 1) Εταιρείες κινηματογραφικής παραγωγής, 2) Εταιρείες που 

ειδικεύονται στη διαχείριση & χρήση εξοπλισμού για τα γυρίσματα κινημα-

τογραφικών ταινιών, 3) Τηλεοπτικά κανάλια & ραδιοφωνικούς σταθμούς,    

4)Καλλιτεχνικούς οργανισμούς (λ.χ. ΚΘΒΕ, Μέγαρο Μουσικής, Στέγη 

Γραμμάτων & Τεχνών), 5) Εταιρείες & Στούντιο επεξεργασίας εικόνας & 

ήχου, αλλά & Μουσικής, 6) Διαφημιστικές Εταιρείες, 7) Σχολεία, 8) Έντυπα 

& ηλεκτρονικά μέσα που ασχολούνται με τον Κινηματογράφο, κλπ 

Επ. Υπεύθυνος: Γούσιος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής 

Επικοινωνία: cgoussios@film.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Γαβριηλίδου Έφη, 2310 - 997067, gavriilidou@auth.gr  

 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 



 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής              

Αγωγής & Εκπαίδευσης  

Βασικός στόχος του Τμήματος είναι αφενός η 

προαγωγή της σύγχρονης γνώσης & της           

εφαρμοσμένης έρευνας &αφετέρου η σύνδεσή 

της με την εκπαιδευτική πράξη, προκειμένου οι 

απόφοιτοι να αποκτούν το υψηλότερο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης 

&δεξιοτήτων. Η κατάρτιση αυτή θα τους επιτρέψει να ανταποκρίνονται     

αποτελεσματικά τόσο στον πολυσύνθετο παιδαγωγικό, διδακτικό 

&ερευνητικό τους ρόλο όσο &στις μελλοντικές προκλήσεις που θα αντιμε-

τωπίσουν στον επιστημονικό & επαγγελματικό στίβο. Για τους λόγους αυ-

τούς, το Τμήμα  θέτει ως πρωταρχική επιδίωξη την κατάρτιση κριτικά στοχα-

ζόμενων επιστημόνων στο ευρύ πεδίο της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλι-

κία. Στο πλαίσιο αυτής της κατάρτισης επιχειρείται η εμβάθυνση στο           

σύνθετο φαινόμενο της παιδαγωγικής &εκπαιδευτικής διαδικασίας &η προα-

γωγή της γνώσης σε ζητήματα μιας δημοκρατικής παιδείας.  

Η αλληλεπίδραση της επιστημονικής &επιστημολογικής γνώσης με την εκ-

παιδευτική πράξη, &η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τα  νηπιαγωγεία 

υλοποιείται μέσω της ΠΑ, η οποία στην παρούσα φάση διεξάγεται σε             

δημόσια νηπιαγωγεία, αλλά στο άμεσο μέλλον υπάρχει η βούληση να          

ενισχυθεί  &να επεκταθεί σε εργασιακά περιβάλλοντα σχετικά με το αντικεί-

μενο σπουδών τους, καθώς και στο χώρο των   ΜΜΕ (παιδικές εκπομπές σε 

τηλεόραση & ραδιόφωνο, στήλες σε εφημερίδες) κλπ., όλης της χώρας.   

 Επ. Υπεύθυνη: Κακανά Δόμνα, Καθηγήτρια 

Επικοινωνία: 2310 -  99 12 07, dkakana@nured.auth.gr   

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Φίλιου Τζένη, 2310 - 997193, pfiliou@auth.gr 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής  

Αγωγής & Αθλητισμού 

(Θεσσαλονίκη)   

 Το Τμήμα ασχολείται με την  κατάρτιση 

επιστημόνων του αθλητισμού &τους εφο-

διάζει με όλες εκείνες τις γνώσεις που θα 

τους δώσουν τη  δυνατότητα να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του 

αθλητισμού για όλες τις ηλικίες &τα επίπεδα. Οι φοιτητές/τριες του Τμήμα-

τος με βάση το ΠΣ τους στο 4ο υποχρεούνται να  επιλέξουν μια εξειδίκευση 

με    βάση τις ιδιαίτερες ικανότητες τους. Το Τμήμα καλλιεργεί πάνω από 25      

ειδικότητες, που καλύπτουν όλο το  φάσμα της αθλητικής δραστηριότητας. 

Υπάρχουν εξειδικεύσεις για όλα τα  ολυμπιακά αθλήματα, &εξειδικεύσεις 

που αφορούν την υγεία &τη φυσική δραστηριότητα &αναψυχή σε ανοιχτούς 

&κλειστούς     χώρους, ενώ φοιτητές/τριες εξειδικεύονται στην ειδική αγωγή. 

Η ΠΑ σχεδιάστηκε με βάση τις προοπτικές των φοιτητών/τριών για την με 

οποιοδήποτε τρόπο συνέχιση της απασχόλησης τους. Στόχος είναι η ανταλ-

λαγή εμπειριών μεταξύ του εργασιακού χώρου &εκπαίδευσης, ώστε αφενός 

ο προβληματισμός τους διαχεόμενος στο περιβάλλον τους να δημιουργήσει  

ερεθίσματα σε διδάσκοντες &διδασκομένους, αλλά &αφετέρου να μεταφέρει 

&να δεχθεί άμεσα με διαδικασία ανάδρασης τα υπαρκτά προβλήματα στην 

εκπαίδευση & στην παραγωγή. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιή-

σουν την ΠΑ σε κάθε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα που δραστηριοποιείται σε 

κάθε μορφής αθλητική δραστηριότητα (Περιφέρειες, Δήμοι, Αθλητικοί σύλ-

λογοι, Γυμναστήρια, Κατασκηνώσεις κ.λ.π.). 

Επ. Υπεύθυνος: Γαλαζούλας Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής   

Επικοινωνία: 2310 -  99 24 81, galaz@phed.auth.gr , 

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

2310 - 997178, praktiki@auth.gr 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &      
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 



 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγω-

γής & Αθλητισμού (Σέρρες)   

Το Τμήμα ασχολείται με την      κατάρτι-

ση επιστημόνων φυσικής αγωγής και α-

θλητισμού, ικανών να αξιολογούν επιστη-

μονικά την ανθρώπινη απόδοση, να σχε-

διάζουν & να εφαρμόζουν προγράμματα 

στους τομείς , της προσχολικής, της σχολικής & της ειδικής, ή/και της  προ-

σαρμοσμένης φυσικής αγωγής, της άσκησης (fitness) για όλες τις ηλικιακές 

κατηγορίες & ειδικούς πληθυσμούς, της αποκατάστασης από τραυματισμούς, 

της προπονητικής των αγωνιστικών ατομικών, ή ομαδικών αθλημάτων, τόσο 

σε αναπτυξιακές ηλικίες, όσο & σε υψηλό επίπεδο απόδοσης, της αθλητικής 

αναψυχής (υπαίθριες δραστηριότητες, χορός) &  της  διοίκησης  στον αθλη-

τισμό.   

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους 

Άσκηση σε αθλητικούς συλλόγους, σωματεία και εταιρείες, πολιτιστικούς 

και λαογραφικούς συλλόγους με τμήματα παραδοσιακών χορών, σε συλλό-

γους ΑΜΕΑ , σε αθλητικά τμήματα των Δήμων, σε ιδιωτικά γυμναστήρια, 

φυσικοθεραπευτήρια  και  κέντρα αποκατάστασης, σε σχολικές μονάδες, σε 

χώρους άθλησης και αθλητικής αναψυχής (ξενοδοχεία διακοπών, κατασκη-

νώσεις, σχολές υπαίθριων δραστηριοτήτων), σε προγράμματα άσκησης στο 

χώρο της εργασίας (εργασιακός αθλητισμός) και σε επιστημονικά κέντρα 

αξιολόγησης της ανθρώπινης απόδοσης.  

 Επ. Υπεύθυνη: Καταρτζή Ερμιόνη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Επικοινωνία: 2310 -  99 10 32, noni@phed-sr.auth.gr 

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών:  

Φίλιου Τζένη, 2310 - 997193, pfiliou@auth.gr 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &      
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Γεωπονίας  

Το Τμήμα καλύπτει εκπαιδευτικά & 

ερευνητικά όλα τα επίπεδα                     

δραστηριοτήτων του  γεωργικού           

τομέα. Με τις δραστηριότητές της & 

τα εξειδικευμένα προγράμματα           

σπουδών της, καθένα από τα                 

οποία εξυπηρετεί επιμέρους              

γνωστικά αντικείμενα της Γεωπονι-

κής  επιστήμης, επιδιώκει να προικίσει τους/τις φοιτητές/τριες της με την α-

παραίτητη επιστημονική γνώση για τη γεωργική ανάπτυξη της χώρας στο  

πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων & της παραγωγής 

ποιοτικών, ανταγωνιστικών, αγροτικών προϊόντων & τροφίμων. 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος & ανάλογα με το ΠΣ που παρακολουθούν 

θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ σε οργανισμούς του στενού & 

του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφέρειες,    

Ερευνητικά Ιδρύματα, κ.ά.), σε συνεταιριστικές οργανώσεις όλων των      

βαθμίδων, σε επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής & σε ιδιωτικά     

γραφεία μελετών. 

 

Επ. Υπεύθυνος:  Βατζιάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής  

Επικοινωνία: 2310 -  99 17 13, gvatzias@agro.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Φίλιου Τζένη 

2310 - 997193, pfiliou@auth.gr 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 



 

Τμήμα Δασολογίας &  

Φυσικού Περιβάλλοντος 

Το Τμήμα ασχολείται με την                 

εκπαίδευση, τη μελέτη & την έρευνα 

για την προστασία, ανανέωση,        

καλλιέργεια & αξιοποίηση των δασών, 

των δασικών εκτάσεων, καθώς & τη 

γενικότερη διατήρηση, προστασία & 

ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. Έχει σκοπό, επίσης, την κατάρτιση 

επιστημόνων  ικανών για τη διαχείριση των δασών, δασικών φυτωρίων & 

αναδασωτικών προγραμμάτων, αστικού πρασίνου & χώρων υπαίθριας & δα-

σικής αναψυχής, αλλά & καταφυγίων                  θηραμάτων, εκτροφείων θη-

ραμάτων & ελεγχόμενων κυνηγετικών  περιοχών.  

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν την  ΠΑ  

κυρίως σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, γραφεία μελετών, δασικές βιομηχανίες, 

οργανισμούς & υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς, στην 

Δασική Υπηρεσία & σε Φορείς που ασχολούνται με την προστασία &       

αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Επ. Υπεύθυνος: Καραγιάννης Ευάγγελος, Καθηγητής 

Επικοινωνία: 2310 - 99 27 27, 99 89 76, eakarag@for.auth.gr  

Υποστήριξη Φορέων Υποδοχής – φοιτητών: Φίλιου Τζένη 

2310 - 997193, pfiliou@auth.gr 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος  

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να ασκηθούν για 

χρονικό  διάστημα ενός (1) έως τριών (3)  μηνών (διάρκεια ανάλογα με το 

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος) σε  Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς, 

που  παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης. 

Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών 

όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, για την περίπτωση εργατι-

κού ατυχήματος. 

Ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει καμία οικονομική και  ασφαλιστική υποχρέω-

ση απέναντι στο/στη φοιτητή/τρια και δε δημιουργείται καμία σχέση ερ-

γασίας μεταξύ των φοιτητών/τριών και των Φορέων Υποδοχής, αφού            

Εργοδότης των φοιτητών/τριών είναι η Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. 

Οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα,         

μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, τόσο στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης, όσο και σε όποια άλλη πόλη της Ελλάδας επιθυμούν. Ε-

πισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής. 



 

Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος  

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης                  

απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του Ιδιω-

τικού, Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, 

Ν.Π.Ι.Δ., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Οργανισμούς 

Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Σχολι-

κές Μονάδες, ΚΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 

Οργανισμούς και Σωματεία Μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα, Ιστορικά Αρχεία, Πολιτιστικούς Φο-

ρείς, Εκδοτικούς Οίκους, Χρηματιστηριακές Ε-

ταιρείες, Λογιστικά Γραφεία, Κτηνοτροφικές Μο-

νάδες, Εταιρείες  Μελετών, Εταιρείες Πληροφο-

ρικής, Τεχνικά Γραφεία, Κατασκευαστικές Εται-

ρείες, Βιομηχανίες, Επιμελητήρια, Εφημερίδες, 

Ραδιόφωνα, Μεταλλευτικές Εταιρείες, κ.α. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις των Συνεργαζόμενων  
Φορέων Υποδοχής 

Για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι  Φορείς           
Υποδοχής  οφείλουν: 

√ Να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέσω του Πληροφο-
ριακού Συστήματος “ΆΤΛΑΣ”  (https://atlas.grnet.gr). 

√ Να τοποθετήσουν τους ασκούμενους σε θέση Πρακτικής Άσκησης στον 
τομέα που έχουν δηλώσει στην καταχώρηση της θέσης στο ΠΣ 
«ΆΤΛΑΣ» και σχετικού αντικειμένου με το αντικείμενο σπουδών τους. 

√ Να εξασφαλίσουν χώρο εργασίας και να αναθέσουν καθήκοντα στους 
ασκούμενους με βάση το αντικείμενο σπουδών τους. 

√ Να αναθέσουν σε στέλεχος /στελέχη τους την επίβλεψη των ασκουμένων. 
Τα στελέχη οφείλουν:   

 να εκπαιδεύσουν τους ασκούμενους, αφιερώνοντάς τους τον απαιτού-
μενο χρόνο, 

 να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που προ-
κύπτουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής 
Άσκησης σε συνεργασία με τους επόπτες 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, 

 να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αξιολό-
γηση για το Πρόγραμμα και για τους α-
σκούμενους με τη λήξη της Πρακτικής 
Άσκησης  

 Προσοχή: η ηλεκτρονική αξιολόγηση 
πραγματοποιείται μέσω του link που θα απο-
σταλεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
Α.Π.Θ. και δεν έχει ουδεμία σχέση με την 
αξιολόγηση που υπάρχει στο Πληροφοριακό 
Σύστημα «ΑΤΛΑΣ». 



 

Υποχρεώσεις των Συνεργαζόμενων  
Φορέων Υποδοχής (συνέχεια) 

√ Να εκτυπώσει σε 4 αντίτυπα και να υπογράψει τα Πρωτόκολλα Συνεργα-
σίας που αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης Α.Π.Θ. 

√ Να επιστρέψει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. 2 αντίτυπα (με 
πρωτότυπες υπογραφές και όχι σκαναρισμένα) των Πρωτοκόλλων Συνερ-
γασίας, εντός των καθορισμένων ημερομηνίων που ορίζει το Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. στο email ενημέρωσης. Τα Πρωτόκολλα 
Συνεργασίας μπορεί είτε να τα δώσει στο φοιτητή και ο τελευταίος να τα 
προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. είτε να τα απο-
στείλει ταχυδρομικά. 

√ Να δηλώσει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τον ασκούμενο φοι-
τητή (έντυπο Ε3.5) πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, επισυνά-
πτοντας τη σαρωμένη σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (το Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας) (Αριθμ. Αποφ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-
2019) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


