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ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά θα πραγματοποιηθεί και τρίτος κύκλος 

Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) κατά το διάστημα: 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.  

Ο κανονισμός ΠΑ αποτυπώνει τις αρχές που διέπουν της ΠΑ στο Τμήμα και τις 

ακολουθούμενες διαδικασίες. Μελετώντας τον κανονισμό διαπιστώνεται ότι: 

 περιγράφονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής των ασκούμενων 

φοιτητών/ριών, 

 τονίζεται ότι η ΠΑ αποτελεί υποχρεωτική εκπαιδευτική δραστηριότητα 

του τετάρτου έτους, επομένως θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως μάθημα στο 

εαρινό εξάμηνο (όπως έχετε ενημερωθεί με προηγούμενη ανακοίνωση της 

γραμματείας), 

 η ΠΑ αποτελεί απασχόληση πλήρους ωραρίου. Επομένως, προτείνεται 

στους εργαζόμενοι/ες φοιτητές/ριες να εκπονήσουν σχέδιο έρευνας. 

Τα υποχρεωτικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι/ες 

είναι τα εξής: 

1. Να μελετήσουν την ανακοίνωση αυτή και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος (https://tiny.cc/pa-call). 

2. Να μελετήσουν τον χρηστικό οδηγό βημάτων στο http://tiny.cc/pa-guide και τις 

Οδηγίες Χρήσης (https://praktiki.uop.gr/system/files/papel_web_1.pdf) του 

πληροφοριακού συστήματος αλλά και εν γένει το υλικό της ιστοσελίδα του 

Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος https://praktiki.uop.gr.  

3. Να συνδεθούν στον δικτυακό τόπο του γραφείου ΠΑ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (http://praktiki.uop.gr) με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, 

προκειμένου να:  

https://dsep.uop.gr/attachments/Kanonismos-praktikis-2021.pdf
https://dsep.uop.gr/attachments/Kanonismos-praktikis-2021.pdf
https://tiny.cc/pa-call
https://www.google.com/url?q=http://tiny.cc/pa-guide&sa=D&source=editors&ust=1638188185900000&usg=AOvVaw2o2iwy-WOGqPstsFYTbYw_
https://praktiki.uop.gr/system/files/papel_web_1.pdf
https://praktiki.uop.gr/
http://praktiki.uop.gr/


  - υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, 

  - συμπληρώσουν στοιχεία βιογραφικού σημειώματος, 

  - αναζητήσουν θέσεις ΠΑ και να υποβάλλουν αιτήματα σε φορείς. 

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση για τις διαδικασίες και για την 

επίλυση αποριών για την οποία θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση. Την 

ενημέρωση καλούνται να παρακολουθήσουν οπωσδήποτε οι ενδιαφερόμενοι/ες. 

Για πρόσθετες πληροφορίες - διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τους: 

Παναγιώτη Τσιωτάκη, μέλος ΕΔΙΠ ptsiotakis@uop.gr 

Παυλίνα Νικολοπούλου, μέλος ΕΔΙΠ p.nikolop@uop.gr 

Πολυχρόνη Σιφακάκη, μέλος ΕΔΙΠ sifakakis@uop.gr 

 

Καταληκτική ημερομηνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποίηση 

φορέα (όχι για εύρεση φορέα) είναι η 10/04/2022, χωρίς παράταση. 

 

Κόρινθος, 22.03.2022 

Από τη Γραμματεία 
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