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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών ότι για 

το εαρινό εξάμηνο του 2019 υπάρχουν 140 θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της 

Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής», με έναρξη πρακτικής άσκησης στις 1/2/2020 ή 15/2/2020. Η ημερομηνία 

έναρξης 1/2/2010 αφορά φοιτητές που δεν θα συμμετάσχουν στην εξεταστική του 

Φεβρουαρίου. Οι θέσεις αυτές αφορούν φοιτητές και των πέντε κατευθύνσεων και η 

κατανομή των θέσεων θα γίνει με βάση τον αριθμό των αιτήσεων ανά κατεύθυνση 

σύμφωνα με τον κανονισμό του τμήματος. Προκηρύσσονται επίσης 5 θέσεις για 

πρακτική άσκηση φοιτητών με χρόνια αναπηρία, για τους οποίους δεν ισχύουν οι 

γενικές διατάξεις των υπολοίπων φοιτητών.  

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα κριτήρια που προβλέπονται από τον 

κανονισμό πρακτικής άσκησης που υπάρχει στην ιστοσελίδα 

http://practice.bisc.uniwa.gr. Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην ιστοσελίδα 

αυτή και αφορούν τον αριθμό των μαθημάτων που έχετε περάσει και την μέση 

βαθμολογία των μαθημάτων κατεύθυνσης. 

http://practice.bisc.uniwa.gr/
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Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους 

άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να εισάγουν τις βαθμολογίες των μαθημάτων 

που ζητούνται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές φόρμες αιτήσεων αφού πιστοποιηθούν 

με τους ακαδημαϊκούς τους κωδικούς. Επιπλέον θα χρειαστεί να ανεβάσουν 

ηλεκτρονικό αντίγραφο των βαθμολογιών τους από το e-φοιτητολόγιο στην 

ιστοσελίδα moodle του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση Βιοιατρικών Επιστημών» 

(moodle.uniwa.gr).  H συγκέντρωση των βαθμολογιών στις δύο ιστοσελίδες θα γίνει 

από 6/11/2019 8:00 πμ μέχρι 12/11/2019 23:59 μμ. 

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν την 

Παρασκευή 15/11/2019 στην ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης του Τμήματος. Τα 

τελικά αποτελέσματα (μετά από σύγκριση των αναρτημένων βαθμολογιών με τους 

βαθμούς των φοιτητολογίων) θα ολοκληρωθεί στις 29/11/2019. O φοιτητής, που 

επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, 

δικαιούται να προσφύγει προς τον Επιστημονικά υπεύθυνο με ηλεκτρονική του 

δήλωση μετά το πέρας της αξιολόγησης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.  

Η αποζημίωση των φοιτητών, ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης. 

Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν 

φοιτητές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και 

να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ. 

http://atlas.grnet.gr/. Όσοι φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν 

απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής 

http://atlas.grnet.gr/
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Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η 

δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Αντίστοιχα και οι υποψήφιοι 

φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ATLAS για να μπορούν να 

λαμβάνουν ενημέρωση για θέσεις πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ. 

 

    Ο/Η Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος 

                                                                             Πέτρος Καρκαλούσος 

 


