
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 
Σύμφωνα με την αρ. 11/10-05-2017 θ. 2

ο
 Απόφαση Συνέλευσης  

του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να βρίσκονται μετά το ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών και να 

έχουν περάσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών στα 

οποία θα περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας που θα αντιστοιχούν με τα 2/3 του συνόλου των 

μαθημάτων ειδικότητας του προγράμματος σπουδών. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1. Γενικός μέσος όρος βαθμολογίας των επιτυχόντων μαθημάτων: 30 μόρια 

Μέση βαθμολογία: 8,50-10,00= 30 μόρια 

Μέση βαθμολογία: 6,50-8,49 = 20 μόρια  

Μέση βαθμολογία: 5,00-6,49 = 10 μόρια 

2. Σύνολο επιτυχόντων μαθημάτων: 40 μόρια 

Φοιτητής ο οποίος οφείλει:    0   μαθήματα = 40 μόρια 

Φοιτητής ο οποίος οφείλει:  1-2  μαθήματα = 30 μόρια 

Φοιτητής ο οποίος οφείλει:  3-4  μαθήματα = 20 μόρια 

Φοιτητής ο οποίος οφείλει:  >=5 μαθήματα = 10 μόρια 

3. Οικονομική κατάσταση του φοιτητή ή/και των γονέων αυτού: 15 μόρια 

Οικογενειακό ή/και ατομικό εισόδημα <10.000€ =15 μόρια 

Οικογενειακό ή/και  ατομικό εισόδημα 10.001-20.000€ =10 μόρια 

Οικογενειακό ή/και  ατομικό εισόδημα 20.001-30.000€ =  5 μόρια 

Οικογενειακό ή/και  ατομικό εισόδημα >30.000 = 0 μόρια 

 

4. Τυχόν υποτροφίες και βραβεία: 5 μόρια 

5. Εντοπιότητα:  5 μόρια 

6. Γνώση Ξένων Γλωσσών: 5 μόρια 

 

Εκκαθαριστικό  σημείωμα της εφορίας (ατομικό ή/και γονέων), βεβαιώσεις υποτροφιών- βραβείων 

και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας θα πρέπει να επισυνάπτονται στα υπόλοιπα δικαιολογητικά της 

αίτησης και να προσκομίζονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. 

 

 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η πενταμελής  Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος αξιολογεί τις αιτήσεις κι  επικυρώνει τα 

αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, 

τα οποία στέλνει  στο Γραφείο Πρακτικής ΕΣΠΑ για ανάρτηση στην οικεία ιστοσελίδα. 

 Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν  ένσταση επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, με αίτησή 

τους δια του πρωτοκόλλου Γραμματείας του Τμήματος προς την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

εντός πέντε ημερών από την επομένη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα 

του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ  http://work.teiemt.gr/ 

 Η αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων πραγματοποιείται από το Συντονιστικό Όργανο Πρακτικής Άσκησης 

του Ιδρύματος (απόφαση Συγκλήτου 6/2-3-2017 θέμα 7
Ο
). 

 


