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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

                                       

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Πρακτικής Άσκησης με χρηματοδότηση από τους ίδιους τους 
φορείς 2020-2021 - 3ος Κύκλος 

 

Στα πλαίσια της κατεύθυνσης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος 
Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους 
Φορείς (και όχι από δημόσιους πόρους), διατίθενται 10 θέσεις πρακτικής άσκησης που  μπορούν να 
ξεκινήσουν από 1/6/2021 έως τη λήξη της περιόδου. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για 
πρακτική άσκηση σ’ αυτήν τη χρονική περίοδο καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους  από 
σήμερα,  Πέμπτη 11-3-2021 έως και τη Δευτέρα 5-4-2021.  

 

A. Ελάχιστα Κριτήρια Συμμετοχής  

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

i. Eπιτυχής συμπλήρωση εκατό δέκα έξι (116) ECTS μαθημάτων κορμού και 120 ECTS συνολικά. 

ii. Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, οι 
φοιτητές/ήτριες θα 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. 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές/ήτριες που έχουν ήδη εκπονήσει πρακτική άσκηση 
(μάθημα 499Γ) και επιθυμούν να εκπονήσουν και δεύτερο τρίμηνο πρακτικής άσκησης (μάθημα 499Ζ).  

B. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα 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 διεύθυνσή τους 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 θα επιβεβαιώσει ηλεκτρονικά 
την παραλαβή της αίτησης παρέχοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της.  

 

Γ. Δικαιολογητικά 

1. Αίτηση φοιτητή/ήτριας στο σύνδεσμο: http://www.csd.uoc.gr/CSD/uploaded_files/Aithsh 

Foithth_ΠΑ_ektos_ESPA.pdf  

2. Αναλυτική βαθμολογία για πρακτική άσκηση (από τη γραμματεία)  στη οποία να αναγράφονται τα 

εξής:  

i. Συνολικές μονάδες ΕCTS που ο/η φοιτητής/ήτρια έχει συμπληρώσει από επιτυχή 
παρακολούθηση μαθημάτων  
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ii. Μονάδες ΕCTS που ο/η φοιτητής/ήτρια έχει συμπληρώσει από επιτυχή παρακολούθηση 
μαθημάτων κορμού  

iii. Συνολικός Μέσος όρος βαθμολογίας 
iv. Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων κορμού 
v. Εξάμηνο φοίτησης  
vi. ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης 

3. Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικά). 

 

Δ. Κριτήρια Επιλογής 

Για όλες τις θέσεις πρακτικής άσκησης που διατίθενται στο εν λόγω χρονικό διάστημα, η επιλογή των 
φοιτητών/τριών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης γίνεται βάσει της κατάταξης των υποψηφίων όπως 
αυτή προκύπτει βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα 
σπουδών περιλαμβάνει 8 εξάμηνα και απαιτεί 240 ECTS για την απόκτηση πτυχίου και η μοριοδότηση 
γίνεται στην κλίμακα 0-10:  

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

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

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

4. 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 την σειρά που παρουσιάζονται. Επομένως, θα 
λαμβάνεται πρώτα υπ’ όψη η βαθμολογία μαθημάτων κορμού. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί και 
πάλι ισοβαθμία,  λαμβάνεται υπ’ όψη η γενική βαθμολογία, κ.ο.κ. 
 
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος στον σύνδεσμο: 
https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=work_experience&openmenu=demoAcc3&lang=gr  Στον 
ίδιο σύνδεσμο υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης των 
φοιτητών του τμήματος.  
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