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Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση 

 

Πλησιάζοντας προς το τέλος της χρονικής περιόδου για την κατάθεση των αιτήσεων 

συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης  και για πρώτη φορά , παρατηρείται  το 

φαινόμενο  μόνο ένας περιορισμένος αριθμός  φοιτητών και φοιτητριών  να έχουν 

καταθέσει πλήρη φάκελο συμμετοχής. Αυτό σημαίνει ότι εάν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα 

που σας έχει γνωστοποιηθεί  αρκετούς μήνες νωρίτερα, τότε επιδοτούμενη πρακτική θα 

ήταν σε θέση να εκπονήσει το 1/3 του συνόλου των υπόχρεων.  Κάτι τέτοιο θα εξέθετε το 

Τμήμα στην Παν/μιακή κοινότητα του ΔΠΘ δεδομένου ότι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 

θέσεις για όλους τους φοιτητές/τριες  του 4ου έτους βασισμένοι στις εξαιρετικές επιδόσεις 

του προγράμματος πρακτικής άσκησης τα τελευταία χρόνια.  Οι θέσεις πρακτικής που 

μπορεί να μείνουν κενές  αφενός θα στερήσουν την ευκαιρία επιδοτούμενης πρακτικής από 

φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων τα οποία επί του παρόντος δεν μπορούν να καλύψουν την 

δική τους ζήτηση. Αφετέρου,  μοιραία και ήδη από το επόμενο έτος, αντίστοιχος αριθμός 

θέσεων θα αφαιρεθεί από αυτές που μας αναλογούν και θα δοθούν σε άλλο ή άλλα 

Τμήματα του ΔΠΘ στερώντας έτσι και από τους φοιτητές των μικρότερων ετών της 

μελλοντικής συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.  

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικά Υπεύθυνου 

αποφάσισε : α) την παράταση της χρονικής διάρκειας της κατάθεσης της ηλεκτρονικής 

αίτησης  και των δικαιολογητικών έως και τις 29/2/2010, β) να δοθεί η δυνατότητα  της 

ηλεκτρονικής αποστολής  των δικαιολογητικών  στην Γραμματεία (εντός της προθεσμίας) 

αλλά με την υποχρέωση όλα να δικαιολογητικά να κατατεθούν πρωτότυπα  έως το τέλος 

του μήνα  και γ) να μην υπάρξει άλλη παράταση αλλά να προχωρήσουμε άμεσα στην 

ενημέρωση του Γραφείου Πρακτικής του ΔΠΘ ώστε οι κενές θέσεις να δοθούν σε άλλα 

Τμήματα.  

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η επιλογή  μη επιδοτούμενης πτυχιακής αν και 

είναι λύση ανάγκης για μερικές περιπτώσεις φοιτητών-τριών,  αποτελεί προς το παρόν μια 

«γκρίζα ζώνη» (θέματα διαφάνειας, εργατικής νομοθεσίας, διασφάλισης της επιτυχούς 

ολοκλήρωσης της πρακτικής) και δεν γνωρίζουμε πως ή τι θα αλλάξει στο επόμενο 

διάστημα.  

 

Από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης  


