


Σύστημα Πρακτικής Άσκησης, Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου v1.0 2 

Για να γίνει δυνατή η χρήση του διαχειριστικού συστήματος Πρακτικής Άσκησης από τον/την ΕΥ ή τους βοηθούς τους θα πρέπει να έχει 
γίνει στο σύστημα η αντιστοίχιση των ιδρυματικών λογαριασμών τους με τη διαχείριση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος/ Σχολής που 
ανήκουν. Αυτή η αντιστοίχιση γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

 

 

Στο παρακάτω κείμενο ακολουθούνται οι εξής κανόνες: 

Το Έντονο κείμενο με υπογράμμιση αναφέρεται σε επιλογές μενού. 

Το Έντονο κείμενο αναφέρεται σε κουμπιά του συστήματος 

Το «Έντονο κείμενο μέσα σε εισαγωγικά» αναφέρεται σε τίτλους πεδίων και στηλών 
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Η  αρχική σελίδα για τη διαχείριση της Πρακτικής Άσκησης είναι η σελίδα της ΔΑΣΤΑ http://www.dasta.auth.gr. Επιλέγοντας Πρακτική 
Άσκηση->Διαχείριση Πρακτικής Άσκησης -> Μέλη ΔΕΠ (Εικόνα 1) ο χρήστης μεταφέρεται στην κεντρική σελίδα πρόσβασης στις 
υπηρεσίες του ΑΠΘ (Εικόνα 2) και καλείται να εισαγάγει τα στοιχεία του ιδρυματικού του λογαριασμού. 

 

Εικόνα 1. Είσοδος στο σύστημα της Πρακτικής Άσκησης μέσα από το site της ΔΑΣΤΑ 

http://www.dasta.auth.gr/
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Εικόνα 2. Κεντρική σελίδα πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΑΠΘ 
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Ο χρήστης κατευθύνεται στην αρχική σελίδα της διαχείρισης της πρακτικής άσκησης (Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3. Αρχική σελίδα διαχείρισης της πρακτικής άσκησης – Εμφάνιση περιόδων και δημιουργία νέας περιόδου πρακτικής άσκησης. 

Στον πίνακα με τίτλο «Περίοδοι Πρακτικής» εμφανίζονται οι περίοδοι που έχει δημιουργήσει ο χρήστης. Στο πεδίο «Τίτλος» θα 
υπάρχει ένας γενικός τίτλος για την Πρακτική Άσκηση π.χ. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Θεολογίας 2016. Η έναρξη και η λήξη αφορούν 
το διάστημα άσκησης των φοιτητών και είναι το διάστημα που θα αναγράφεται και στη σύμβαση των φοιτητών. 
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Για να διαχειριστεί τις θέσεις της περιόδου ο/η ΕΥ πρέπει να κάνει κλικ στον τίτλο της περιόδου. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαχείρισης 
της περιόδου (Εικόνα 4). Η πρώτη επιλογή της περιόδου αφορά τα βασικά στοιχεία της που είναι ο τίτλος και η φάση εξέλιξης της 
πρακτικής άσκησης τα οποία μπορούν και να τροποποιηθούν. Οι επιλογές της φάσης εξέλιξης είναι οι εξής:  

• Σε αναμονή για συμμετοχή των φορέων: είναι η προκαθορισμένη φάση εξέλιξης που ορίζεται με τη δημιουργία της περιόδου. Σε 
αυτή τη φάση η περίοδος και οι θέσεις της δεν είναι ορατές στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες. Είναι οι φάση όπου αναμένουμε τους 
φορείς να εισάγουν θέσεις στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. 

• Σε αναμονή για συμμετοχή των φοιτητών: η περίοδος και οι θέσεις της είναι διαθέσιμες στους φοιτητές και μπορούν να επιλέξουν 
θέσεις. 

• Σε αναμονή για επιλογή των φοιτητών: οι φοιτητές δε μπορούν πλέον να επιλέξουν θέσεις. Γίνεται η αντιστοίχιση των θέσεων με 
τους φοιτητές. 

• Ενεργή: η αντιστοίχιση έχει ολοκληρωθεί και οι φοιτητές έχουν ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση. 
• Ολοκληρωμένη: η πρακτική άσκηση έχει ολοκληρωθεί καθώς επίσης και η συλλογή των αξιολογήσεων. 

 

Εικόνα 4. Παράθυρο διαχείρισης περιόδου πρακτικής άσκησης. Επιλογή Βασικά στοιχεία 
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Επιλέγοντας Διαχείριση θέσεων ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης που εισάγονται από το σύστημα ΑΤΛΑΣ.  

 

Εικόνα 5. Διαχείριση θέσεων 



Σύστημα Πρακτικής Άσκησης, Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου v1.0 8 

Για την εισαγωγή θέσεων από το σύστημα ΑΤΛΑΣ, ο χρήστης πρέπει να πατήσει στο κουμπί Προσθήκη θέσης από ΑΤΛΑ. Θα 
εμφανιστεί η σελίδα αναζήτησης θέσεων από το σύστημα ΑΤΛΑΣ (Εικόνα 6). Σε αυτή δίνονται οι εξής δυνατότητες: 

1. Επιλογή εμφάνισης 
• Εμφάνιση όλων των θέσεων: Εμφάνιση θέσεων που απευθύνονται σε όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ. 
• Εμφάνιση των θέσεων που απευθύνονται μόνο στο Τμήμα. 

2. ΑΦΜ: Μπορεί να γίνει αναζήτηση με βάση το ΑΦΜ συγκεκριμένου φορέα. 
3. Φορέας: Μπορεί να γίνει αναζήτηση με την επωνυμία ή μέρος της επωνυμίας του φορέα. 

 

Εικόνα 6. Ανάκτηση θέσεων από το σύστημα ΑΤΛΑΣ - Κριτήρια ανάκτησης 

Μόλις οριστούν τα κριτήρια εμφάνισης εμφανίζονται οι θέσεις που είναι διαθέσιμες κάνοντας κλικ στο κουμπί Ανάκτηση θέσεων από 
ΑΤΛΑ. 
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Εικόνα 7. Ανάκτηση θέσεων από το σύστημα ΑΤΛΑΣ – Διαθέσιμες θέσεις 
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Για να προστεθεί μια θέση εισάγουμε τον αριθμό των θέσεων που θέλουμε στο πλαίσιο αριστερά από το κουμπί Προσθήκη και πατάμε το 
κουμπί Προσθήκη (Εικόνα 8). Ο αριθμός των θέσεων θα εμφανιστεί στη στήλη «Δεσμευμένες θέσεις» (Εικόνα 9). Όταν ολοκληρωθεί 
η διαδικασία εισαγωγής θέσεων ο χρήστης πρέπει να μεταφερθεί στο κάτω μέρος της σελίδας και να πατήσει στο κουμπί Επιστροφή.  

 

Εικόνα 8. Εισαγωγή αριθμού επιθυμητών θέσεων 

 

Εικόνα 9. Ολοκλήρωση προσθήκης θέσης 
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Εικόνα 10.  

Ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα της διαχείρισης θέσεων όπου πλέον εμφανίζονται οι θέσεις που έχει προσθέσει. 

 

Εικόνα 11. Εμφάνιση θέσεων που έχουν εισαχθεί από το σύστημα ΑΤΛΑΣ 
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Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης μπορεί να εισάγει και νέες θέσεις από το σύστημα ΑΤΛΑΣ ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 
Διαφορετικά, έχοντας ολοκληρώσει την εισαγωγή θέσεων, μπορεί να εμφανίσει τις θέσεις στους φοιτητές προκειμένου να κάνουν την 
ηλεκτρονική τους αίτηση. Για την εμφάνιση των θέσεων στους φοιτητές ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τα Βασικά στοιχεία, να αλλάξει τη 
«Φάση εξέλιξης» σε «Σε αναμονή για συμμετοχή των φοιτητών» και να πατήσει στο κουμπί Αποθήκευση. 

 

Εικόνα 12. Αλλαγή της φάσης εξέλιξης σε «Σε αναμονή για συμμετοχή των φοιτητών» 
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Ο ΕΥ μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη των αιτήσεων εξάγοντας ένα αρχείο excel από το σύστημα. Αυτό γίνεται από την επιλογή 
Βοηθητικά και επιλέγοντας Εξαγωγή συνόλου αιτήσεων ανά θέση. 

 

Θα ανοίξει ένα παράθυρο των windows το οποίο θα ζητά από το χρήστη να ορίσει το φάκελο όπου θα αποθηκευτεί το αρχείο excel.  
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Ο χρήστης αποθηκεύει το αρχείο και το ανοίγει.  
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Ενδεχομένως να εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το excel όπως το παρακάτω: 

 

Πατώντας Ναι θα ανοίξει το αρχείο και θα εμφανιστούν οι αιτήσεις των φοιτητών. 

 

Εικόνα 13 
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Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων των φοιτητών ο/η ΕΥ από τα Βασικά Στοιχεία αλλάζει τη φάση εξέλιξης σε Σε 
αναμονή για επιλογή των φοιτητών. Οι φοιτητές/φοιτήτριες δε μπορούν πλέον να κάνουν αίτηση για τη συγκεκριμένη περίοδο. 
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Ο χρήστης επιλέγει την Αντιστοίχιση Φοιτητών προκειμένου να αντιστοιχίσει τους φοιτητές με τις θέσεις που διατίθενται. Εμφανίζονται 
όλες οι θέσεις και σε κάθε γραμμή, στο πεδίο «Φοιτητές» εμφανίζονται οι φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση.  

 

 

 

 

 

Ο χρήστης επιλέγει έναν φοιτητή ή μια φοιτήτρια και πατάει στο κουμπί Επιλογή 



Σύστημα Πρακτικής Άσκησης, Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου v1.0 18 

 

 

 

Το όνομα του φοιτητή εμφανίζεται στη στήλη φοιτητές. Ενώ πριν την επιλογή ο φοιτητής εμφανιζόταν σε όλες τις θέσεις που είχε κάνει 
αίτηση πλέον εμφανίζεται μόνο στη θέση που επιλέχθηκε. Στη θέση του κουμπιού επιλογή εμφανίζονται δύο κουμπιά τα Ακύρωση και 
Ανάθεση. Πατώντας στο ακύρωση ακυρώνεται η επιλογή του φοιτητή για τη συγκεκριμένη θέση.  
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Εικόνα 14 

Πατώντας στο Ανάθεση οριστικοποιείται η επιλογή του φοιτητή και τα στοιχεία της θέσης και του φοιτητή αποστέλλονται στο σύστημα 
ΑΤΛΑΣ. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί το μήνυμα ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διαδικασία της ανάθεσης μπορεί να διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα 
καθώς συνεπάγεται την άμεση και αυτόματη αποστολή πλήθους στοιχείων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Η διάρκεια εξαρτάται από την ταχύτητα 
της σύνδεσης του χρήστη. 
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Η ακύρωση της ανάθεσης δεν γίνεται από το σύστημα Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ και δε γίνεται αυτοματοποιημένα. Για το λόγο αυτό ο 
χρήστης δεν πρέπει να διακόψει τη διαδικασία και πρέπει να είναι σίγουρος για την ορθότητα της επιλογής του φοιτητή / της φοιτήτριας 
στη συγκεκριμένη θέση καθώς λάθος καταχώρηση προκαλεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της  διαδικασίας αποστολής των στοιχείων 
στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και κατόπιν στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. 

 

Εικόνα 15 

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί μήνυμα επιτυχημένης αντιστοίχισης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Σύμβουλο Πληροφορικής του 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης καθώς η ανεπιτυχής αντιστοίχιση μπορεί να οφείλεται τεχνικό πρόβλημα στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ και θα πρέπει 
να αποκατασταθεί το πρόβλημα προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα αντιστοίχισης. 
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Ο ΕΥ μπορεί να εξάγει τις αναθέσεις των θέσεων στους φοιτητές σε ένα αρχείο excel από το σύστημα. Αυτό γίνεται από την επιλογή 
Βοηθητικά και επιλέγοντας Κατάλογος θέσεων και επιλεχθέντων. 

 

Εικόνα 16 

Θα ανοίξει ένα παράθυρο των windows το οποίο θα ζητά από το χρήστη να ορίσει το φάκελο όπου θα αποθηκευτεί το αρχείο excel. Ο 
χρήστης αποθηκεύει το αρχείο και το ανοίγει. Ενδεχομένως να εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το excel όπως το παρακάτω: 

 

 

Πατώντας Ναι θα ανοίξει το αρχείο και θα εμφανιστούν οι αναθέσεις των θέσεων στους φοιτητές. 
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Εικόνα 17 

Το αρχείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των θέσεων και των επιλεχθέντων φοιτητών. 
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Τέλος εγχειριδίου - 
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Για οποιαδήποτε απορία ή σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, παρακαλώ, επικοινωνήστε με το 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Κτήριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος Όροφος 

Τηλέφωνα: 2310997187, 2310997136 

email:praktiki@auth.gr 
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