
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
(ΔΕΠΡΟΦΟΙΤ) 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 
(συνεδρία 9-12-2014) μετά από εισήγηση των Επιτροπών Προπτυχιακών και 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος θεσμοθετείται η δυνατότητα 
ανάθεσης επικουρικού διδακτικού έργου σε προπτυχιακούς φοιτητές με το 
όνομα “Διδακτικό Επικουρικό Έργο Προπτυχιακών Φοιτητών" – 
ΔΕΠΡΟΦΟΙΤ. 
 
Η επιλογή ενός προπτυχιακού φοιτητή σε μια τέτοια θέση αποτελεί γι’ αυτόν 
τιμητική διάκριση. Ως τέτοια, αυξάνει τα κίνητρα για καλές ακαδημαϊκές 
επιδόσεις κάτι που αποτελεί μόνιμο στόχο του Τμήματος.  
Επιπρόσθετα, η θεσμοθέτηση του ΔΕΠΡΟΦΟΙΤ αναμένεται να ενισχύσει το 
ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορεί να υποστηρίξει το επικουρικό έργο των 
μαθημάτων του Τμήματος. 
 
Οι βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του ΔΕΠΡΟΦΟΙΤ είναι οι 
παρακάτω: 
 

1. Για να είναι επιλέξιμος για συμμετοχή στο θεσμό, ένας προπτυχιακός 
φοιτητής πρέπει να ευρίσκεται στο 4ο έτος σπουδών και άνω. 

 
2. Τα μαθήματα στα οποία μπορεί να γίνει επικουρικό έργο ΔΕΠΡΟΦΟΙΤ 

πρέπει να ανήκουν στο 1ο ή στο 2ο έτος του προπτυχιακού 
προγράμματος. 
 

3. Για να έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης, ένας προπτυχιακός φοιτητής 
πρέπει: 

a. Να έχει γενικό μέσο όρο μεγαλύτερο ή ίσο του 7.5. 
b. Να έχει περάσει το μάθημα στο οποίο αιτείται να γίνει βοηθός με 

βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 8.0. 
 

4. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το 
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 είναι η  15 Ιανουαρίου 
2015 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή γίνεται από την Επιτροπή 
Προπτυχιακών Σπουδών σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα του 
αντίστοιχου επικουρούμενου μαθήματος. 
 

5. Η συμμετοχή ενός φοιτητή στο θεσμό ΔΕΠΡΟΦΟΙΤ οδηγεί σε 
τυποποιημένη συστατική επιστολή (Recommendation Letter for 
Undergraduate Teaching Assistance). Επίσης θα γίνεται μνεία της 
αντίστοιχης συνεισφοράς στο Παράρτημα Διπλώματος που συνοδεύει 
το Πτυχίο. 
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