
 
 

Κανονισμός για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 

(επικαιροποίηση Γ.Σ. 9-2-2021) 

Τελευταία τροποποίηση 21-9-2021 

 

1. Στόχοι 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για επαφή και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα 
αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής τους απασχόλησης και για τη πληρέστερη γνώση και κατανόηση των προβλημάτων 
και των ιδιαιτεροτήτων του επαγγελματικού τους πεδίου για την επίτευξη της καλύτερης ένταξης τους στο χώρο 
εργασίας αμέσως μετά το τέλος των σπουδών τους. Στα πλαίσια του Προγράμματος ΠΑ, φοιτητές/ήτριες του 
Προγράμματος βασικών σπουδών του Τμήματος μπορούν να εργάζονται για καθορισμένο αριθμό μηνών, ισοδύναμου 
πλήρους απασχόλησης, σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε 
θέματα σχετικά με την επιστήμη υπολογιστών και την πρακτική της εφαρμογή.  

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος ΠΑ μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

1. Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. 
2. Απόκτηση νέων επαγγελματικών/επιχειρησιακών και προσωπικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων.  
3. Εξοικείωση με τη διαδικασία ανεύρεσης εργασίας και με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. 
4. Απόκτηση νέων τεχνικών γνώσεων που θα συμπληρώνουν  και θα επεκτείνουν αυτές που είχαν αποκτηθεί κατά τη 

διάρκεια των σπουδών.  
5. Πληροφόρηση σχετικά με τον κόσμο της εργασίας, τις εξελίξεις του και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
6. Επίτευξη καλύτερου επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 

2. Διάρκεια 

Ανάλογα με τις πηγές χρηματοδότησης της πρακτικής άσκησης, η διάρκειά της μπορεί να είναι είτε 3 μήνες είτε 6 μήνες. 
Η ΠΑ 3 μηνών πραγματοποιείται σε τρεις συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες. Η ΠΑ 6 μηνών πραγματοποιείται ως 
δύο τρίμηνες  πρακτικές ασκήσεις, είτε συνεχόμενες, είτε όχι. Από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορεί να χρηματοδοτηθεί το 
πολύ μια τρίμηνη ΠΑ για κάθε φοιτητή. Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο 
ακαδημαϊκό έτος.  

 

3. Θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών 

Η πρακτική άσκηση δηλώνεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής («ελεύθερες μονάδες»). Υπάρχουν δύο μαθήματα στο 
Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που αφορούν την ΠΑ, το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Ι» με κωδικό 499Γ που 
αντιστοιχεί σε μια τρίμηνη πρακτική άσκηση και το μάθημα «Πρακτική Άσκηση ΙΙ» με κωδικό 499Ζ που αντιστοιχεί στο 
δεύτερο τρίμηνο μιας εξάμηνης ΠΑ. Κάθε ένα από τα μαθήματα 499Γ και 499Ζ έχει 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι 
πιστωτικές αυτές μονάδες προσμετρώνται στις υποχρεώσεις λήψης πτυχίου ως μονάδες της κατηγορίας μαθημάτων 
ελεύθερης επιλογής. Κάθε ένα από τα μαθήματα 499Γ και 499Ζ μπορεί είτε να ολοκληρωθεί επιτυχώς ή να 
πραγματοποιηθεί ανεπιτυχώς. Επομένως, δεν υπάρχει βαθμός για τα μαθήματα αυτά που να προσμετράται στον 
υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής ολοκλήρωση του 499Γ και του 499Ζ αναγράφεται στο 
παράρτημα διπλώματος. Τα μαθήματα  499Γ και 499Ζ έχουν προαπαιτούμενα (ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής) και 
κριτήρια επιλογής όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Το μάθημα 499Ζ μπορεί να δηλωθεί είτε σε εξάμηνο που έπεται 
της επιτυχούς ολοκλήρωσης του 499Γ ή στο ίδιο εξάμηνο με το 499Γ. Στη δεύτερη περίπτωση, η επιτυχής ολοκλήρωση 
του 499Ζ προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση του 499Γ. Η ΠΑ δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της πτυχιακής εργασίας 
του/της εκάστοτε φοιτητή/τριας.  

 

4. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων 

Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, υπάρχουν τόσοι κύκλοι υποβολής αιτήσεων για την ΠΑ, όσοι είναι απαραίτητοι για να 
καλυφθούν οι θέσεις πρακτικής άσκησης που διατίθενται στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος. Για κάθε κύκλο αιτήσεων, 



το Τμήμα ανακοινώνει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις οποίες αναγράφονται τι είδους θέσεις πρακτικής 
άσκησης αφορά η εν λόγω πρόσκληση. Κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις πρακτικής άσκησης, 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αποστέλλεται στη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των προπτυχιακών 
φοιτητών παρέχοντας τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες για την υποβολή των αιτήσεων. Στην πρόσκληση 
αναφέρονται οι ακόλουθες πληροφορίες (ή παρέχεται η σχετική παραπομπή  σ’ αυτές): α) οι ημερομηνίες έναρξης και 
λήξης υποβολής των αιτήσεων, β) οι διαθέσιμες θέσεις σε κάθε περίοδο, γ) τα ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής, δ) τα 
κριτήρια αξιολόγησης, ε) ο τρόπος επιλογής σε περίπτωση ισοβαθμίας, στ) ο τρόπος υποβολής αιτήσεων και τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτηση, ζ) η διάρκεια εκπόνησης πρακτικής άσκησης και η αμοιβή των 
φοιτητών/ητριών, η) ο/οι σύνδεσμος/οι σε ιστοσελίδες όπου μπορούν να βρουν τη θεσμοθέτηση και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα ΠΑ και θ) ο τρόπο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Για θέσεις πρακτικής 
άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, ο σχετικός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών, όπου έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αναρτώνται τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης, αποστέλλεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, ώστε να υπάρχει σ’ 
αυτόν παραπομπή μέσα από την ιστοσελίδα του Γραφείου.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους αποστέλλοντας το έντυπο της αίτησης με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (ugram@csd.uoc.gr), από την ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση στο csd.uoc.gr, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να 
υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως. Η Γραμματεία επιβεβαιώνει 
ηλεκτρονικά την παραλαβή της αίτησης παρέχοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της.  

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, η Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλει έντυπο διαβίβασης των αιτήσεων που 
παρέλαβε στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Το έντυπο απαριθμεί τις αιτήσεις που παρελήφθησαν, την ημερομηνία λήψης 
της κάθε αίτησης, τα στοιχεία του/της φοιτητή/ήτριας που υπέβαλλε την αίτηση (ονοματεπώνυμο και ΑΜ) και τον 
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. 

 

5. Ελάχιστα Κριτήρια Συμμετοχής  

Για όλες τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι/ες οι εγγεγραμμένοι/ες 
προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που πληρούν τα παρακάτω ελάχιστα 
κριτήρια: 

i. Επιτυχής συμπλήρωση εκατόν δέκα έξι (116) ECTS μαθημάτων κορμού και εκατόν είκοσι (120) ECTS συνολικά. 

ii. Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να 
πληρούν το επιπρόσθετο κριτήριο: Αποδεδειγμένη βασική γνώση της γλώσσας στην οποία θα γίνει η 
επίβλεψη/εποπτεία και η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στο φορέα. 

 

6. Κριτήρια Επιλογής 

Για όλες τις θέσεις πρακτικής άσκησης του Τμήματος (που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), εκτός από το 
10% των θέσεων ενός έτους που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, η επιλογή των φοιτητών/τριών για υλοποίηση 
πρακτικής άσκησης γίνεται βάσει της κατάταξης των υποψηφίων όπως αυτή προκύπτει βάσει των παρακάτω. 
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 8 εξάμηνα και απαιτεί 240 ECTS για την απόκτηση πτυχίου και 
η μοριοδότηση γίνεται στην κλίμακα 0-10: 

i. Βαθμολογία μαθημάτων κορμού: Μέσος όρος βαθμολογίας * 0,25 

ii. Γενική βαθμολογία: Μέσος όρος βαθμολογίας * 0,25 

iii. Μονάδες ΕCTS που ο/η φοιτητής/ήτρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς: (10 * #ECTS/240)  * 0,25 

iv. Πρόοδος στις σπουδές (συνολικά ECTS προς εξάμηνο φοίτησης): 10*(#ECTS/240)/((τρέχον εξάμηνο φοίτησης - 
1) /8) * 0,25 

Η συνολική βαθμολογία κάθε αίτησης υπολογίζεται αθροίζοντας τις επί μέρους βαθμολογίες για καθένα από τα 
παραπάνω κριτήρια. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη κάθε ένα από τα παραπάνω 
κριτήρια με τη σειρά που παρουσιάζονται. Επομένως, λαμβάνεται πρώτα υπ’ όψη  η βαθμολογία μαθημάτων κορμού. 
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί και πάλι ισοβαθμία, λαμβάνεται υπ’ όψη η γενική βαθμολογία, κ.ο.κ 

Το 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (από αυτές που διατίθενται σε χρονικό 
διάστημα ενός έτους), θα διατίθεται σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που αποτελούν ΑΜΕΑ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την υπαγωγή σε αυτή την 
κατηγορία (Κατηγορία 2), καταθέτοντας μαζί με την αίτησή τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, μια υπεύθυνη 
δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι ΑΜΕΑ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων αυτής της 
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κατηγορίας και η επιλογή των φοιτητών/ητριών για υλοποίηση πρακτικής άσκησης θα γίνεται βάσει των κριτηρίων που 
περιγράφονται παραπάνω. 

Για ένα επιπρόσθετο 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (από αυτές που διατίθενται 
σε χρονικό διάστημα ενός έτους), η επιλογή γίνεται βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Οι εγγεγραμμένοι/ες 
φοιτητές/τριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως αυτές 
περιγράφονται παραπάνω, κατατάσσονται με βάσει τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως έχουν τεθεί για τη 
δωρεάν σίτιση και στέγαση φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Κρήτης και όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Για τον σκοπό αυτό, καλούνται να αιτηθούν την υπαγωγή σ’ αυτήν την κατηγορία (Κατηγορία 
3) και να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
προκειμένου η αίτησή τους να αξιολογηθεί σ’ αυτήν την κατηγορία.  

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση σε παραπάνω από μία κατηγορίες. Η επιλογή φοιτητών/ητριών 
που έχουν υποβάλλει αίτηση σε παραπάνω από μια κατηγορίες επιλέγονται βάσει των πινάκων αξιολόγησης με την 
εξής σειρά: 1) πίνακας αξιολόγησης για την Κατηγορία 2, 2) πίνακας αξιολόγησης για την Κατηγορία 3 και 3) βασικός 
πίνακας αξιολόγησης. Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες έχει λιγότερους υποψηφίους από τις 
θέσεις που προβλέπονται, οι αντίστοιχες θέσεις μπορούν να δοθούν σε υποψηφίους άλλης κατηγορίας. Συγκεκριμένα, 
οι θέσεις της Κατηγορίας 2 μεταφέρονται πρώτα στην Κατηγορία 3. Ομοίως, οι θέσεις της Κατηγορίας 3 μεταφέρονται 
πρώτα στην Κατηγορία 2. Αν και μετά την εφαρμογή αυτού του κανόνα, οι Κατηγορίες 2 και 3 δεν έχουν αρκετούς 
υποψήφιους, οι θέσεις που απομένουν μπορούν να δοθούν σε υποψηφίους που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες.   

 

7. Τοποθέτηση σε Φορείς Πρακτικής Άσκησης 

Για την τοποθέτηση σε φορείς, λαμβάνονται υπόψη η σειρά κατάταξης κατά την επιλογή και οι προτιμήσεις των 
φοιτητών. Για τις θέσεις ΠΑ που χρηματοδοτούνται από φορείς με ίδια κεφάλαια, οι φορείς μπορούν θέσουν 
επιπρόσθετα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο κατά την ανάθεση των Πρακτικών Ασκήσεων, ώστε οι 
φοιτητές/ήτριες που θα ασκηθούν στο φορέα να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις/προσόντα για την ομαλή 
διεκπεραίωση της πρακτικής τους άσκησης στον εν λόγω φορέα 

 

8. Επιτροπές Επιλογής και Ενστάσεων 

Η Επιτροπή Επιλογής και η Επιτροπή Ενστάσεων απαρτίζονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Κατά τον ορισμό τους 
ορίζεται ένας/μια πρόεδρος και δύο μέλη, καθώς και αναπληρωτής/τρια προέδρου και αναπληρωτής/τρια μελών 
(ένας/μια και για τα δύο μέλη). Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων δεν μπορεί να είναι κοινά με εκείνα της 
Επιτροπής Επιλογής. Οι επιτροπές είναι τριετούς θητείας και ορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Οι επιτροπές είναι 
κοινές για όλες τις θέσεις ΠΑ του Τμήματος.  

 

9. Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Επιλογής κατατάσσει τις αιτήσεις με βάση τα 
κριτήρια αξιολόγησης και δημιουργεί πρακτικό αξιολόγησης το οποίο περιέχει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα 
με την οποία θα καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης και ανακοινώνει τα αποτελέσματα στους 
υποψηφίους. Μετά την πάροδο των 7 ημερολογιακών ημερών που έχουν οριστεί για την υποβολή ενστάσεων (δείτε 
Εδάφιο 10. Διαδικασία Ενστάσεων στη συνέχεια), τυχούσες ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων και 
οριστικοποιείται η κατάταξη των  υποψηφίων. Το πρακτικό αξιολόγησης υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος. Η Γενική Συνέλευση εξετάζει και εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης. Ο τελικός πίνακας 
κατάταξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Εάν κάποιος/α φοιτητής/ήτρια που έχει επιλεγεί δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση, καλείται 
ο/η επιλαχών/ούσα φοιτητής/ήτρια, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.  

Οι αιτήσεις που λαμβάνονται σε έναν κύκλο αξιολογούνται ανεξάρτητα από αιτήσεις που λαμβάνονται σε άλλους 
κύκλους. Επίσης, αιτήσεις που λαμβάνονται σε έναν κύκλο για τις θέσεις ΠΑ που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 
αξιολογούνται ανεξάρτητα από αιτήσεις του ίδιου κύκλου που αφορούν θέσεις ΠΑ που χρηματοδοτούνται από άλλους 
φορείς.  

 

10. Διαδικασία Ενστάσεων 

Η προθεσμία άσκησης ένστασης ορίζεται σε 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης των 
αποτελεσμάτων στους/στις υποψηφίους. Ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία 
Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (ugram@csd.uoc.gr), από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο csd.uoc.gr. 
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Εναλλακτικά, ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες 
αυτοπροσώπως. Η Γραμματεία επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά την παραλαβή της ένστασης παρέχοντας τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της.  

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, η Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλει έντυπο διαβίβασης των 
ενστάσεων που παρέλαβε στην Επιτροπή Αξιολόγησης Εντάσεων. Το έντυπο απαριθμεί τις ενστάσεις που 
παρελήφθησαν, την ημερομηνία λήψης της κάθε ένστασης, τα στοιχεία του/της φοιτητή/ήτριας που την υπέβαλλε 
(ονοματεπώνυμο και ΑΜ) και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ένστασης. 

Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων η οποία, μετά το πέρας των εργασιών της, 
δημιουργεί σχετικό πρακτικό. Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για κάθε ένσταση ανακοινώνεται 
στον/στην εκάστοτε υποψήφιο/α. Τα πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 
αποστέλλονται στον ΕΛΚΕ για να ξεκινήσει η διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών που επιλέχθηκαν.  

 

11. Εποπτεία, Υλοποίηση και Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης 

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος, που ονομάζεται ακαδημαϊκός/η 
επόπτης και ενός εργαζομένου του φορέα υποδοχής που ονομάζεται επόπτης φορέα. To Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 
διασφαλίζει ότι θα οριστούν ακαδημαϊκοί επόπτες για όλους τους/τις φοιτητές/τριες πριν ξεκινήσει η πρακτική τους 
άσκηση. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης ο/η ασκούμενος/η υποχρεούται να ακολουθεί τους κανόνες 
και τις διαδικασίες που καθορίζει το γραφείο πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και αναφέρονται στον 
οδηγό Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Η τελική αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης κάθε ασκούμενου/ης γίνεται από τον/την ακαδημαϊκό/ή επόπτη του/της, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη το Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Εργασιών, την αξιολόγηση του στελέχους του συνεργαζόμενου 
φορέα και την τελική έκθεση του/της φοιτητή/ριας. Ο/Η ακαδημαϊκός/ή επόπτης καταθέτει το "Δελτίο Αξιολόγησης 
Ακαδημαϊκού Επόπτη" με το οποίο δίνεται η τελική έγκριση της πρακτικής άσκησης. 

 

12. Επιστημονικά Υπεύθυνος/η Προγράμματος ΠΑ στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 

Επιστημονικά υπεύθυνος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών έχει οριστεί να 
είναι ο κ. Άγγελος Μπίλας,  Καθηγητής  (απόφαση Γ.Σ. 21-9-2021). 

 

13. Επιτροπή Επιλογής  

Η επιτροπή επιλογής φοιτητών του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ορίζεται να απαρτίζεται από 
τους/τις: 

 Άγγελος Μπίλας,  Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πρόεδρος 

 Αντώνης Αργυρός, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Μέλος  

 Πολύβιος Πρατικάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Μέλος 

 Κωνσταντίνος Μαγκούτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Αναπληρωτής Προέδρου 

 Νικόλαος Κομοντάκης, Επίκουρος καθηγητής, Αναπληρωτής Μελών  

 

14. Επιτροπή Ενστάσεων 

 Γεώργιος Παπαγιαννάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πρόεδρος 

 Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Μέλος 

 Ιωάννης Τζίτζικας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Μέλος 

 Ευάγγελος Μαρκάτος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Αναπληρωτής Προέδρου 

 Παναγιώτης Τσακαλίδης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Αναπληρωτής Μελών 

https://www.biology.uoc.gr/sites/default/files/6_deltio_axiologisis_akadhmaikou_epopth.doc
https://www.biology.uoc.gr/sites/default/files/6_deltio_axiologisis_akadhmaikou_epopth.doc

