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ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
                                ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 
Σήμερα, 21/3/2022, συνεδρίασε διαδικτυακά η Επιτροπή Επιλογής φοιτητών/τριων, όπως ορίστηκε 
από την Γ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (10/7/2018), για την 
εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, κατά το 
Ακαδ. Έτος 2021-2022  για την περίοδο 2021-2022 και ημερομηνία έναρξης από 1/6/2022 και μετά. 
 
Παρόντες ήταν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Επιλογής:  

1) Γεωργία Καραλή 
2) Σταύρος Κομηνέας 
3) Μιχάλης Πλεξουσάκης 
 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Πρόσκλησης, συνεδρίασε και επέλεξε τους 17 
φοιτητές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση. Η επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων έγινε 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (10/7/2018). 
 
Κριτήρια Αξιολόγησης: Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα παρακάτω: 
 

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

 Ο ελάχιστος αριθμός ΠΜ (ECTS) που πρέπει να έχει περάσει ο υποψήφιος είναι 150, κατά 
την αίτηση της πρακτικής άσκησης. 

 
Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με τον τύπο: 
 

Β = (ECTS-150) + (ΜΟ - 5) * 50 
 
όπου ECTS είναι ο αριθμός των ΠΜ που έχει περάσει ο υποψήφιος και MO ο μέσος όρος της 
βαθμολογίας. 
 
Επιπλέον, προηγούνται οι υποψήφιοι οι οποίο βρίσκονται σε έτος σπουδών μικρότερο ή ίσο του 6ου. 
Οι υποψήφιοι μεγαλύτερων ετών έπονται στην κατάταξη. 
 



 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτεραιότητα έχει ο φοιτητής με το μεγαλύτερο αριθμό κατοχυρωμένων 
μονάδων ECTS. 
 
«Το 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (από αυτές που 
διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), θα διατίθεται σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες. (ΑΜΕΑ). 
Οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που αποτελούν 
ΑΜΕΑ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την υπαγωγή σε αυτή την κατηγορία (Κατηγορία 2), 
καταθέτοντας μαζί με την αίτησή τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, μια υπεύθυνη δήλωση του 
Νόμου 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι ΑΜΕΑ (μόνο σε περίπτωση που υπάρχει σχετική 
πιστοποίηση). Η αξιολόγηση των αιτήσεων αυτής της κατηγορίας και η επιλογή των φοιτητών/τριών 
για υλοποίηση πρακτικής άσκησης θα γίνεται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται παραπάνω». 
Στην παρούσα πρόσκληση, δεν υπήρξαν αιτήσεις υποψηφίων από άτομα ΑΜΕΑ. 

 
Οι παραπάνω πληροφορίες ελήφθησαν  από τις αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίες κατατέθηκαν 
εντός του νόμιμου χρονικού ορίου όπως ορίζει η προκήρυξη της Πρακτικής Άσκησης στις 
15/3/2022.	
 
Συνολικά έγιναν 25 αιτήσεις από τις οποίες 18 έγιναν δεκτές καθώς πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια 
επιλογής ενώ 5 απορρίφθηκαν λόγω μη πλήρωσης των ελάχιστων κριτηρίων επιλογής. Δύο φοιτητές 
(με ΑΜ 2529 και ΑΜ 5642) απέσυραν τις αιτήσεις τους πριν την ανακοίνωση των προσωρινών 
αποτελεσμάτων. Στον παρακάτω 1ο Πίνακα παρουσιάζεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, 
σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράφεται παραπάνω. Στον 2ο πίνακα παρουσιάζονται οι 
αιτήσεις που απορρίφθηκαν και ο λόγος απόρριψής τους. 
 
Οι παρακάτω πίνακες θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος και της Πρακτικής Άσκησης.



 

 

 

 
 



 

 

Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζεται μία εβδομάδα από την ημερομηνία ανάρτησης της 
κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων (28/3/2022) και θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή 
Ενστάσεων όπως αυτή έχει οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών (10/7/2018).  
Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις η Επιτροπή προτείνει τον παραπάνω Πίνακα 1 
κατάταξης φοιτητών για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. 
 
 
 
 

Η Επιτροπή Επιλογής 
 
 

 
1) Γεωργία Καραλή 2) Σταύρος Κομηνέας 3) Μιχάλης Πλεξουσάκης 

   
   

 
 


