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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου 
Κρήτης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, υπάρχουν 145 διαθέσιμες 
θέσεις (130 θέσεις σε Ιδιωτικούς Φορείς και  15 θέσεις σε Δημόσιους Φορείς) για 
πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδικός Μαθήματος: ΟΙΚ8000) για την περίοδο 1/7/2021 
έως 31/8/2021. 

Η Πρακτική Άσκηση είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και 
αντιστοιχεί σε 2 ECTS.  

Οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις (αναθεώρήθηκαν βάσει της 364/26-3-2020 
απόφασης της Συνέλευσης): 

1. Βρίσκονται στο 2ο  έτος σπουδών και άνω 

2. Οι δευτεροετείς φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 10 τουλάχιστον 
μαθήματα, οι τριτοετείς σε 15 τουλάχιστον μαθήματα και τα υπόλοιπα έτη σπουδών σε 20 
μαθήματα τουλάχιστον 

3. Δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στην Πρακτική Άσκηση στο παρελθόν  
 

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση με σειρά προτεραιότητας όπως 
αυτά έχουν οριστεί από την Συνέλευση 324/17-2-16,  εμφανίζονται παρακάτω: 

1. Έτος σπουδών 
2. Πλήθος μαθημάτων που έχουν εξετασθεί επιτυχώς οι φοιτητές 
3. Μέσος όρος μαθημάτων στα οποία έχουν εξετασθεί οι φοιτητές 

 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  

(όπως έχει επικαιροποιηθεί /οριστεί στη Συνέλευση 342/7-3-2018) 
επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με 

σειρά προτεραιότητας: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
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Βαθμολόγηση Δευτεροετών  
 

                 (0.5 . . 0,5 )jB έ Ό ί            
Βαθμολόγηση Τριτοετών 
 

                 (0.5 . . 0,5 )jB έ Ό ί            
 
Βαθμολόγηση  τεταρτοετών  και επανεγγραφέντων 
 

                 (0.5 . . 0,5 )j jB έ Ό ί w             
 

1 1w      εάν έχουμε τεταρτοετείς 

2 0,9w  εάν έχουμε πενταετείς  

3 0,8w  εάν έχουμε εξαετείς 

4 0, 7w  εάν έχουμε επταετείς 

5 0,6w   για έτη πάνω από επτά    

 
Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής 

πρακτική άσκηση είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτής δεν πρέπει να έχει ανακηρυχθεί πτυχιούχος. 
 
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθμία μεταξύ των φοιτητών θα ακολουθήσει 

κλήρωση. 
 

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής είναι η 25/4/2021 με έναρξη την ημερομηνία 
ανάρτησης της παρούσας. 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο παρακάτω link: 

 
https://economics.soc.uoc.gr/el/page/5717/praktiki-askisi 

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 2 (δύο) μήνες  και η αμοιβή για κάθε φοιτητή, 

ανέρχεται στο ποσό των  230 € μικτά τον μήνα. 

Οι προσωρινοί, καθώς και οι οριστικοί πίνακες θα αναρτηθούν στα νέα – ανακοινώσεις του 

Τμήματος, στο site της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, και του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης http://dasta.uoc.gr/pa/category/news/articles 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 

 

Γεώργιος Τσιώτας 


