
  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

  Το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας των τροφίμων   έχει θεσπίσει κριτήρια επιλογής  και 

κατάταξης των υποψήφιων φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, 

δηλαδή για την ένταξή τους στην πράξη με τίτλο: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (κωδικός MIS : 5184863),  και καθορίζει τον 

μαθηματικό τύπο υπολογισμού των μορίων ως εξής:  

Η επιλογή βασίζεται σε κριτήρια που βαθμολογούνται στην κλίμακα 0 μέχρι 100. Τα 

κριτήρια είναι τα ακόλουθα: 

• Σταθμισμένος Μέσος όρος (Σ.Μ.Ο.) των μαθημάτων στα οποία έχει καταχωρηθεί 

βαθμολογία στο σύστημα φοιτητολογίου μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των 

αιτήσεων. Ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος των μαθημάτων προκύπτει από το βαθμό κάθε 

μαθήματος σταθμισμένου με το φόρτο ECTS του μαθήματος. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 

50%. 

• Σύνολο Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής ως 

ποσοστό των μονάδων ECTS των Ν-1 ετών του προγράμματος σπουδών και μέγιστο 

βαθμό το 100, όπου Ν τα έτη σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Το κριτήριο 

έχει βαρύτητα 40% 

• Το έτος σπουδών του φοιτητή. 100 μονάδες εάν ο/η φοιτητής βρίσκεται μέχρι το 

Ν έτος σπουδών και για κάθε έτος μετά το Ν χάνει 10 μονάδες. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 

10% 

Επίσης έχει αποδεχθεί  ως υποχρεωτικές και αναγκαίες τις ι ακόλουθες προϋποθέσεις, για 

ένταξη των θέσεων πρακτικής άσκησης στο Πρόγραμμα: 

 Ο φοιτητής δεν εργάζεται σε φορέα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων Ασφαλείας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

πλήρους απασχόλησης, κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης. 

 Ο φοιτητής δεν υπηρετεί στρατιωτική θητεία, κατά την περίοδο της πρακτικής 

άσκησης. 

 Ο φοιτητής δεν συμμετέχει σε άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ε.Ε., 

κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης. 



  

 Ο φοιτητής δεν έχει συγγένεια Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια 

γραμμή και εξ’ αγχιστείας ή συζυγική σχέση, με το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και με τον Εργασιακό επόπτη.  

 

Ακόμη η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών 

και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 το συνόλου των 

μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του, υπό την προϋπόθεση ότι στα οφειλόμενα δεν 

συμπεριλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας.                

 


