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Υποστήριξη Π.Α. Τμήματος
Πολυξένη Φίλιου



 Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

 Μικρής διάρκειας παρουσία & άσκηση καθηκόντων σε εν
δυνάμει χώρους εργασίας, ανάλογα με το Τμήμα.

 Πραγματοποιείται σε φορέα εκτός Πανεπιστημίου υπό την
καθοδήγηση στελέχους του φορέα και την επίβλεψη μέλους
Δ.Ε.Π.

 Διάρκεια Π.Α : 2 μήνες

 Τύπος: Πλήρους Απασχόλησης (30-40 ώρες/εβδομάδα)

 Αμοιβή: 250 € / μήνα (-10,11 € / μήνα για την ασφάλιση
έναντι εργατικού ατυχήματος)

Πρακτική Άσκηση



Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο και απόκτηση της
απαραίτητης εξωστρέφειας.

Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που
απαιτούνται.

Εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο
πάνω στον τομέα εργασίας που τους ενδιαφέρει.

Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού
χώρου, ώστε να επιλέξουν αυτό που τους προσφέρει τα
περισσότερα οφέλη σε επαγγελματικό & προσωπικό επίπεδο.

Οφέλη Φοιτητών/τριών



ΠΕΡΙΟΔΟΙ Πρακτικής Άσκησης 
ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2019-20

01/04/2020 – 31/05/2020

01/06/2020 – 31/07/2020

01/08/2020 – 30/09/2020



 Μόνο Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες & μόνο μία φορά.

 Εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το
Τμήμα τους.

 Όχι αλλοδαποί φοιτητές/τριες που έρχονται στο Ίδρυμα
μέσω του Προγράμματος Erasmus.

 Συνολικές θέσεις για Π.Α μέσω ΕΣΠΑ για το ακαδ.έτος 2019-
20: 22.

 Το 30% των θέσεων θα πρέπει να καλυφθούν σε ιδιωτικούς
φορείς υποδοχής (7 θέσεις)

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;



Κριτήρια Επιλογής για Π.Α ΕΣΠΑ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο
εξάμηνο σπουδών έως και το 10ο εξάμηνο σπουδών.
Τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος για τη συμμετοχή των φοιτητών σε
θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι:
 Πλήθος των επιτυχώς εξετασθέντων εργαστηριακών μαθημάτων της

κατεύθυνσης που ακολουθεί ο φοιτητής.
 Μ.Ο. βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων στα οποία

εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής.
 Αν υπάρξει ισοβαθμία τότε προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που έχει

εξετασθεί επιτυχώς στα περισσότερα μαθήματα ανεξαρτήτως αν
είναι εργαστηριακά ή θεωρητικά.



Ο ασκούμενος δεν μπορεί να ορκιστεί πριν την έναρξη ή κατά
τη διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης, αφού η Πρακτική
Άσκηση αποτελεί μάθημα του Προγράμματος Σπουδών.

Μπορεί όμως να έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές του
υποχρεώσεις και μην έχει καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας.

Ορκωμοσία



 Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» δεν
σχετίζεται με άλλους τρόπους Πρακτικής Άσκησης που
μπορεί να πραγματοποιήσει ο/η φοιτητής/τρια κατά τη
διάρκεια των Σπουδών του/της (π.χ. Erasmus, AIΕSEC, κλπ).

 Συνεπώς, εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει πραγματοποιήσει
Πρακτική Άσκηση με έναν από τους άλλους τρόπους, μπορεί
να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση και μέσω του
Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.», αλλά
μόνο μία φορά.

Άλλοι τρόποι Πρακτικής Άσκησης



 Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει
θέσει το κάθε Τμήμα.

 Να συμπληρώσει την προαίτηση που υπάρχει στον σύνδεσμο:
https://forms.gle/qLhjfnBJ5uhvB7hG6

Η ανακοίνωση για τις ημερομηνίες των προαιτήσεων θα αναρτηθεί στη
σελίδα του Τμήματος και στις ανακοινώσεις της Πρακτικής Άσκησης στη
ΔΑΣΤΑ:
www.dasta.auth.gr - Πρακτική Άσκηση - Νέα/Ανακοινώσεις -
Ανακοινώσεις ανά τμήμα - Εικαστικών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών

Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

(Θα ανακοινωθούν ημερομηνίες)

https://forms.gle/qLhjfnBJ5uhvB7hG6
http://www.dasta.auth.gr/


 Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει:

 Να διαθέτει Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
 Να είναι ασφαλισμένος/η άμεσα ή έμμεσα ως προστατευόμενο μέλος στους γονείς

του/της.
 Σε περίπτωση που δεν είναι ασφαλισμένος/η θα πρέπει να εξετάσουμε άλλους

τρόπους ασφάλισης.
 Να διαθέτει Τραπεζικό Λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα, στον οποίο να είναι

δικαιούχος ή συνδικαιούχος
 Να επικοινωνήσει με το Γραφείο Πρακτικής για την αναζήτηση Φορέα Υποδοχής
 Να πραγματοποιήσει την online αίτηση στο Σύστημα της ΔΑΣΤΑ

Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

(Θα ανακοινωθούν ημερομηνίες)



Φορείς Υποδοχής για Πρακτική Άσκηση
(έχουν συνεργαστεί ήδη με το Πρόγραμμα)

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Επιστημονικος Αθλητικός Σύνδεσμος 
Προσαρμοσμένων Δραστηριότητων Victor
Artant- NIKH

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΛΕΟΝ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α. ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΡΣΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γκαλερί Λόλα Νικολάου

Γρόλλιος Δ. Άγγελος, Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης - ΚΔΑΠ "ΑΛΟΓΟ" 

ORANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ADDART MKO

CASK gallery - ΛΑΡΙΣΑ

INDIGO SOCIAL Μ. ΕΠΕ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ



Φορείς Υποδοχής για Πρακτική Άσκηση
(αναζήτηση νέων Φορέων Υποδοχής)

Μετά την τελική κατάταξη

 Αν κάποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί να ασκηθεί σε κάποιον νέο Φορέα Υποδοχής που
έχει βρει ο/η ίδιος/α (π.χ στην πόλη καταγωγής του/της), θα πρέπει να ενημερώσει τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο και εφόσον συναινεί ο Ε.Υ για την καταλληλότητα του Φορέα,
να επικοινωνήσει ο/η φοιτητής/τρια ή ο Υπεύθυνος του Φ.Υ με το Γραφείο Πρακτικής
για οδηγίες/λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή του Φ.Υ στο Πληροφοριακό Σύστημα
ΑΤΛΑΣ και τη δημοσίευση θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα.

 Αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνει και μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr – ΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ – σύνδεση με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό – Αναζήτηση θέσεων Πρακτικής
Άσκησης που απευθύνονται στο Τμήμα.

 Εναλλακτικά μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να απευθυνθεί στο Γραφείο Πρακτικής για την
από κοινού αναζήτηση Φορέων Υποδοχής.



Διεύθυνση: Κτήριο Διοίκησης, Υπόγειο (Δίπλα στην Αίθουσα
Τελετών)

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00 πμ.– 3.30μμ.
 Τηλέφωνο: 2310 997193 (Φίλιου Πολυξένη)
 Email: praktiki@auth.gr & pfiliou@auth.gr
 Ιστοσελίδα: www.dasta.auth.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.

mailto:praktiki@auth.gr
mailto:pfiliou@auth.gr
http://www.dasta.auth.gr/

