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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΕΩ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΑ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 

Ενθμερϊνουμε τουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ 

Τροφίμων ότι για το χειμερινό εξάμθνο του 2020-21 υπάρχουν ςαράντα (40) κζςεισ 

δίμθνθσ πρακτικισ άςκθςθσ μζςω τθσ Πράξθσ «Πρακτικι Άςκθςθ Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ», με πικανότθτα ζναρξθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ: 

 1/11/2020  

15/11/2020  

 1/12/2020  

15/12/2020 

Ζναρξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ορίηεται πάντα θ πρϊτθ ι θ δζκατθ-πζμπτθ 

μζρα του κάκε μινα ξεκινϊντασ από τθν 1/11/20 ζωσ και τθν 15/12/2020. 

Οι φοιτθτζσ που ενδιαφζρονται να πραγματοποιιςουν τθν πρακτικι τουσ 

άςκθςθ μζςω ΕΣΠΑ, παρακαλοφνται να κατακζςουν ηλεκτρονικά ςτθ Γραμματεία 

του Σμήματοσ: 
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1. Αίηηζη (η οποία θα ππέπει να ππωηοκολληθεί ηλεκηπονικά). Την αίηηζη θα ηην 

βπείηε ζηα «διάθοπα ένηςπα πος αθοπούν ηο ημήμα» ζηο site ηος ημήμαηορ 

2. Πιζηοποιηηικό οικογενειακήρ καηάζηαζηρ ή οποιοδήποηε άλλο δικαιολογηηικό πος 

αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κπιηήπια ειδικών πεπιπηώζεων (ΑΜΕΑ, αναπηπία, 

οπθάνια)  

3. Ληξιαπσική ππάξη αποβιώζανηορ γονέα, εάν είναι οπθανό – ζηη πεπίπηωζη πος 

αςηό δεν αναθέπεηαι ζηο πιζηοποιηηικό οικογενειακήρ καηάζηαζηρ.  

4. Εκκαθαπιζηικό ζημείωμα θόπος ειζοδήμαηορ (αηομικό ή/και γονέων) πος 

αποδεικνύει οικονομικά κπιηήπια  

5. Αναλςηικό Πιζηοποιηηικό Σποςδών (από ηην γπαμμαηεία)  

6. Πιζηοποιηηικό γλωζζομάθειαρ  

 

μζχρι και την Τετάρτη     23/09/2020 

 

Αθού κάνεηε ηην αίηηζη, καηαθέηονηαρ ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά και πάπεηε 

απιθμό ππωτοκόλλος από ηην γπαμμαηεία ππέπει να ειζέλθεηε ζηην πλαηθόπμα 

MOODLE, ζηο link ηηρ ππακηικήρ άζκηζηρ ηος Πανεπιζηημίος 

(https://moodle.uniwa.gr/course/index.php?categoryid=208) 

 και να μπείηε με ηοςρ κωδικούρ ηος θοιηηηολογίος ζηο site ηηρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ 

ηος ημήμαηορ, ώζηε να κάνεηε και μία ηλεκτπονική εγγπαυή ζηον παπακάηω 

ζύνδεζμο: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kOJDHDDs0u6UTIfQG8y7Jk

BIDLbQ1NLuBnrpn4Rr95UOEVXQjJZVUVZVDUyU0JXOTYzWjdGVlEzMC4u 

https://moodle.uniwa.gr/course/index.php?categoryid=208
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kOJDHDDs0u6UTIfQG8y7JkBIDLbQ1NLuBnrpn4Rr95UOEVXQjJZVUVZVDUyU0JXOTYzWjdGVlEzMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kOJDHDDs0u6UTIfQG8y7JkBIDLbQ1NLuBnrpn4Rr95UOEVXQjJZVUVZVDUyU0JXOTYzWjdGVlEzMC4u
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Η επιλογι των φοιτθτϊν κα γίνει με τα εξισ κριτήρια: 

1. Γενικόρ μέσορ όπορ βαθμολογίαρ των επιτςσόντων μαθημάτων: 30 μόπια  

Μέζη βαθμολογία: 8,50-10,00= 30 μόπια  

Μέζη βαθμολογία: 6,50-8,49 = 20 μόπια  

Μέζη βαθμολογία: 5,00-6,49 = 10 μόπια  

 

 

2. Σςνολικόρ απιθμόρ επιτςσώρ εξετασθέντων μαθημάτων: 40 μόπια  

Φοιηηηήρ ο οποίορ οθείλει: < 5 μαθήμαηα = 40 μόπια  

Φοιηηηήρ ο οποίορ οθείλει: 5-10 μαθήμαηα = 30 μόπια  

Φοιηηηήρ ο οποίορ οθείλει: 11-14 μαθήμαηα = 20 μόπια  

 

3. Κοινωνικοοικονομικά κπιτήπια (ΑΜΕΑ, Οικονομικά κπιτήπια, Οπυανοί): 20 

μόπια  

ΑΜΕΑ ή αναπηπία = 5 μόπια 

Οικογενειακό ή/και αηομικό ειζόδημα <10.000 εςπώ =5 μόπια 

Οπθανοί= 10 μόπια 

 

 4. Γνώση ξένηρ γλώσσαρ: 10 μόπια  

 

Παπατήπηση  

Σηην πεπίπηωζη ιζοβαθμίαρ ελέγσεηαι ηο έηορ θοίηηζηρ (πποηγείηαι ο απσαιόηεπορ 

θοιηηηήρ). Σηην πεπίπηωζη νέαρ ιζοβαθμίαρ γίνεηαι κλήπωζη.  
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Τα αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν τθν Παραςκευι 25/09/2020 ςτθν 

ιςτοςελίδα του Τμιματοσ (https://fst.uniwa.gr/) και ςτθν ιςτοςελίδα του Γραφείου 

Πρακτικισ Άςκθςθσ (http://praktiki.uniwa.gr ) 

O φοιτθτισ, που επικυμεί να υποβάλει ζνςταςθ (θ οποία κα πρζπει να 

πρωτοκολλθκεί) ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, δικαιοφται να 

προςφφγει εγγράφωσ προσ ςτθν Γραμματεία εντόσ (πζντε) (5) εργάςιμων θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ.  

Η αποηθμίωςθ των φοιτθτϊν, ορίηεται ςτο ποςό των 280,00€/μινα, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. 

Οι Φορείσ Τποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ (ΦΥΠΑ) που επικυμοφν να 

απαςχολιςουν φοιτθτζσ για Πρακτικι Άςκθςθ μζςω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά 

να εγγραφοφν και να πιςτοποιθκοφν ςτο Πλθροφοριακό ςφςτθμα ΑΣΛΑ του 

Υ.Π.Ε.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όςοι Φορείσ ζχουν ιδθ πιςτοποιθκεί ςτο ςφςτθμα, 

δεν απαιτείται θ ενζργεια αυτι). Απαραίτθτθ ενζργεια για όλουσ τουσ Φορείσ 

Υποδοχισ Πρακτικισ Άςκθςθσ είναι θ δθμιουργία κωδικοφ κζςθσ Πρακτικισ 

Άςκθςθσ και θ δθμοςίευςι τθσ ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα ΑΤΛΑΣ.  

    Η Επιςτημονικώσ Τπεφθυνη του Σμήματοσ 

                                                                             Ανθιμία Μπατρίνου 

https://fst.uniwa.gr/
http://praktiki.uniwa.gr/

