
 

  
 

 

Τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ 

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Πρακτικής Άσκησης 

Γ’ Κύκλος 

Ακαδ. έτος 2020-2021 
 

Για την Πρακτική Άσκηση των περιόδων Θέρους 2021 (Ιούνιο – Ιούλιο, Ιούλιο – Αύγουστο και 

Αύγουστο - Σεπτέμβριο), υποβλήθηκαν 13 αιτήσεις φοιτητών και φοιτητριών. 

Η επιλογή έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν δημοσιοποιηθεί στον Κανονισμό 

(http://praktiki.physics.auth.gr). Διαπιστώθηκε, κατ’ αρχάς, ότι όλες οι αιτήσεις πληρούσαν τα 

τυπικά κριτήρια, που έχουν θεσπιστεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται 

στον Κανονισμό. 

Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι αιτήσεις, ανά φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης. 

Α) Ενδιαφέρον για Νοσοκομεία 

Υποβλήθηκαν 10 αιτήσεις φοιτητών και φοιτητριών με ενδιαφέρον για άσκηση σε Νοσοκομεία. 

Οι φοιτητές/τριες, με τις επιδόσεις τους στα συναφή προαπαιτούμενα μαθήματα, κατατάσσονται ως 

εξής: 

 
 ΑΕΜ μνοσ   ΑΕΜ μνοσ 

1 14763 15,98 6 14874 8,94 

2 14448 13,87 7 14511 8,67 

3 14881 13,74 8 14905 7,07 

4 14549 12,24 9 14780 5,87 

5 14844 9,28 10 14493 3,66 

 

Οι παραπάνω 10 αιτήσεις θα ικανοποιηθούν με την ανωτέρω ιεραρχική σειρά, λαμβάνοντας υπόψη 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την Πρακτική Άσκηση στα 

ΑΕΙ και την διαθεσιμότητα των συνεργαζόμενων Δημόσιων Νοσοκομείων καθώς και την επιθυμητή 

περίοδο άσκησης του κάθε φοιτητή/τριας. Έτσι, θα ανακοινώνεται εγκαίρως η αντιστοίχιση 

φοιτητών/τριών με Νοσοκομεία για κάθε μία από τις τρεις θερινές περιόδους: Ιούνιο – Ιούλιο, Ιούλιο 

– Αύγουστο και Αύγουστο - Σεπτέμβριο. 

 



 

Β) Ενδιαφέρον για φροντιστήρια και NOESIS 

Υποβλήθηκαν 3 αιτήσεις φοιτητών/τριών με ενδιαφέρον για Πρακτική Άσκηση, δύο (2) σε 

φροντιστήρια, με ΑΕΜ 14493 και με ΑΕΜ 14881 και μία στο NOESIS, με ΑΕΜ 14824. 

Απορρίπτονται και οι τρεις αιτήσεις, διότι την θερινή περίοδο και τα φροντιστήρια και το 

NOESIS είναι κλειστά για τουλάχιστον 20 ημέρες, διάστημα που δεν θα είναι εφικτό να αναπληρωθεί. 

 
Γ) Ενδιαφέρον για φορείς ηλεκτρονικών και ΕΜΥ 

Υποβλήθηκαν 3 αιτήσεις φοιτητών/τριών με ενδιαφέρον για Πρακτική Άσκηση, δύο σε φορείς 

ηλεκτρονικών και μία στην ΕΜΥ. 

 ΑΕΜ φορέας μ 

1 14824 ΕΜΥ 10,37 

2 15082 Ηλεκτρονικών 7,04 

3 14780 Ηλεκτρονικών 2,50 

Απορρίπτεται η αίτηση με ΑΕΜ 14780, διότι από την αναλυτική βαθμολογία που κατέθεσε δεν 

αναδεικνύεται σχετικό προφίλ. Εγκρίνονται οι άλλες δύο αιτήσεις και θα υλοποιηθούν σε 

περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμοι φορείς. 

 
Δ) Ενδιαφέρον για Ινστιτούτα 

Υποβλήθηκαν 2 αιτήσεις φοιτητών/τριών με ενδιαφέρον για Πρακτική Άσκηση, σε Ερευνητικά 

Ινστιτούτα, με ΑΕΜ 14799 και με ΑΕΜ 14874. 

Εγκρίνονται οι αιτήσεις τους και θα υλοποιηθούν στην περίπτωση που θα βρεθεί 

συγκεκριμμένος φορέας υποδοχής και ερευνητής για εποπτεία. 

 
 


