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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 Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών» του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, υπάρχουν 42 διαθέσιµες θέσεις για 
πραγµατοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθ. ΜΕΜ 350) για την περίοδο 1/12/2019 
έως  30/9/2019. 

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές/τριες του Τµήµατος 
Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα, εκτός ίσως 
από δύο, κατά την αίτηση της πρακτικής άσκησης.  

 
• Ο ελάχιστος αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS) που πρέπει να έχει περάσει ο 

υποψήφιος είναι 150, κατά την αίτηση της πρακτικής άσκησης. 

Ο αλγόριθµος επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση µε σειρά προτεραιότητας 
όπως έχει οριστεί από την Γ.Σ. του Τµήµατος Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών (127/10-7-2018), γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο: 

Β = (ECTS - 150) + (ΜΟ - 5) * 50, 

όπου ECTS είναι ο αριθµός των πιστωτικών µονάδων που έχει περάσει ο υποψήφιος και MO 
ο µέσος όρος της βαθµολογίας. 
 

• Επιπλέον, προηγούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι βρίσκονται σε έτος σπουδών 
µικρότερο ή ίσο του 6ου. Οι υποψήφιοι µεγαλύτερων ετών έπονται στην κατάταξη. 
Στην περίπτωση ισοβαθµίας η επιλογή γίνεται µε επιπλέον κριτήριο να έχει 
προτεραιότητα ο φοιτητής µε το µεγαλύτερο αριθµό κατοχυρωµένων ECTS. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο αλγόριθµος επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση 
µε σειρά προτεραιότητας όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γ.Σ. του Τµήµατος Μαθηµατικών 
και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών (127/10-7-2018), βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσµο στο 
site του Τµήµατος: http://www.math.uoc.gr/el/intern.html 

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθµία µεταξύ των φοιτητών προτεραιότητα έχει 
ο φοιτητής µε το µεγαλύτερο αριθµό κατοχυρωµένων ECTS. 

 



 

 

Καταληκτική ηµεροµηνία Υποβολής είναι η 14/10/2019  

Οι ενδιαφερόµενοι για πρακτική άσκηση παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους 
ηλεκτρονικά και να συµπληρώσουν τις πληροφορίες που θα βρουν στο 
σύνδεσµο  https://forms.gle/cY9HgtxcevoTJFoz7 
 
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 µήνες  και η αµοιβή για κάθε φοιτητή, 
ανέρχεται στο ποσό των  230 € µικτά τον µήνα. 

Η Επιστηµονικά Υπεύθυνη 

Γ. Καραλή 


