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Αγαπεηνί Φνηηεηέο, 

Σε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελήο αλαθνίλσζεο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε, θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ δεδνκέλε θαηάζηαζε γηα: Α) Τν πιεξνθνξηαθό 

ζύζηεκα ΑΤΛΑΣ πνπ βξίζθεηαη αθόκα ππό δηακόξθσζε/ελνπνίεζε θαη Β) Τν 

λέν καζεηνιόγην πνπ είλαη επίζεο αθόκα ππό δηακόξθσζε, θαινύκε όζνπο 

θνηηεηέο ζέινπλ λα θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ 

(κόλε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ζέινπλ πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 

πξνο ην παξόλ), λα θαηαζέζνπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ γξακκαηεία ηνπ 

ηκήκαηνο μέχρι και την ερχόμενη Σετάρτη 14/11/2018. 

Γηεπθξηλήζεηο/ Απαληήζεηο ζε ζπρλέο Δξσηήζεηο: 

1) Η παξαπάλσ πξνζεζκία, ηζρύεη γηα όζνπο ζέινπλ λα θάλνπλ ηελ 

πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ξεκινώντας από 1/12/2018 έως και 1/3/2019. 

Γηα όζνπο ζέινπλ λα μεθηλήζνπλ αξγόηεξα, ζα πξνθεξπρηνύλ άιιεο 

ζέζεηο, αξγόηεξα.  

2) Γεληθά κπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ πξαθηηθή ζαο άζθεζε νπνηαδήπνηε 

ρξνληθή ζηηγκή έρεηε ζπκθσλήζεη κε έλαλ εγγεγξακκέλν θνξέα 

ππνδνρήο (Φ.Υ.), αξθεί λα: 1) Έρεηε νινθιεξώζεη ηνλ θύθιν ζπνπδώλ 

κέρξη θαη ην 6ν εμάκελν, θαη 2) Να έρεηε πεξάζεη 24 καζήκαηα κέρξη θαη 

ην ηέινο ηνπ 6νπ εμακήλνπ. Η πξαθηηθή μεθηλάεη θάζε 1ε θαη 15ε ηνπ 

εθάζηνηε κήλα. 

3) Παξόιν πνπ ην ΑΤΛΑΣ δελ είλαη αλνηρηό γηα εγγξαθή λέσλ θνηηεηώλ, 

είλαη αλνηρηό γηα εγγξαθή λέσλ θνξέσλ ππνδνρήο. Δπίζεο, νη 

πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο κπνξείηε λα κπείηε ζην ζύζηεκα κε ηα 

δηαπηζηεπηήξηα πνπ έρεηε από ην ζύζηεκα «Δύδνμνο». 

4) Γηα απηνύο πνπ βηάδνληαη λα μεθηλήζνπλ (ζύκβαζε 1/12/2018 ή 

15/12/2018), πξέπεη λα έρνπλ ήδε βξεη θαη λα δειώζνπλ ηνλ Φ.Υ. πνπ 

ζα ηνπο δερηεί, κέρξη θαη ηελ εξρόκελε Τεηάξηε. 

5) Η πξνζεζκία γηα ηελ αίηεζε ηζρύεη θαη γηα απηνύο πνπ δελ έρνπλ 

πξνιάβεη λα βξνπλ Φ.Υ. Κάληε ηελ αίηεζε αιιά θξνληίζηε λα έρεηε 

βξεη θαη λα έρεηε δειώζεη ηνλ Φ.Υ. ην αξγόηεξν κέρξη 3 εβδνκάδεο 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Π.ρ.: Δάλ ζέιεηε λα μεθηλήζεηε ηελ 

1/2/2019, πξέπεη λα έρεηε δειώζεη ηνλ θνξέα ππνδνρήο ην αξγόηεξν 

κέρξη θαη ηελ 11/1/2019. 

6) Παξαθαιώ όζνη θάλεηε αηηήζεηο λα γξάθεηε θαη ην Α.Φ.Μ. ζαο ζηελ 

αίηεζε 



7) Γεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο ηεο Γξακκαηείαο λα εθδώζεη αλαιπηηθέο 

βαζκνινγίεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεηε επίζεο κία ππεύζπλε δήισζε 

όηη έρεηε πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ 24 καζήκαηα, θαη όηη δεζκεύεζηε λα 

θαηαζέζεηε ηελ αλαιπηηθή ζαο βαζκνινγία ζηελ γξακκαηεία, κόιηο 

αλνίμεη ην λέν ζύζηεκα. 

8) Γηα απηνύο πνπ ζα πάξνπλ πηπρίν Τ.Δ.Ι.: Ιζρύεη ε παιηά πξνϋπόζεζε 

λα έρνπλ πεξάζεη όια πιελ δύν (2) καζεκάησλ εηδηθόηεηαο, γηα λα 

δηθαηνύληαη λα μεθηλήζνπλ πξαθηηθή. 

Γηα νπνηαδήπνηε άιιε απνξία είκαη ζηελ δηάζεζή ζαο ζην: 

ekoussissi@uniwa.gr 

 

Η Δπηζηεκνληθή Υπεύζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

Διηζάβεη Κνπζίζε 
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