
 

 

Κριτήρια Επιλογής υοιτητών μέσω τοσ προγράμματος ΕΣΠΑ 

Τα θξηηήξηα επηινγήο θνηηεηώλ γηα έληαμε ζην πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηνπ Τ.Ε.Ι. 

Σηεξεάο Ειιάδαο κέζσ πξνγξάκκαηνο ΕΣΠΑ είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα https://praktiki.teiste.gr/?page_id=13135 

1. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  

Τα θξηηήξηα πνπ όξηζε ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Χξεκαηννηθνλνκηθήο γηα ηελ έληαμε ησλ θνηηεηώλ 

ζην πξόγξακκα ΕΣΠΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο  άζθεζεο είλαη ν κέζνο όξνο ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 

θαη ζα ηζρύεη εθόζνλ νη θνηηεηέο, πνπ αηηνύληαη λα θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε κέζσ ΕΣΠΑ, είλαη πεξηζζόηεξνη από ηηο 

δηαζέζηκεο ζέζεηο.  

Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο αηηήζεσλ μεπεξλά ηηο εγθεθξηκέλεο ζέζεηο αλά Τκήκα, (βι. εγθεθξηκέλεο ζέζεηο αλά ηκήκα) 

ηόηε κόλν ζα ηεξνύληαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο. Επίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζνύλ νη πξνβιεπόκελεο ζέζεηο αλά 

Τκήκα, εληόο ηεο πξνζεζκίαο, νη ελαπνκέλνπζεο θελέο ζέζεηο ζα θαιπθζνύλ από ηα άιια Τκήκαηα ηνπ ΤΕΙ Σηεξεάο 

Ειιάδαο. 

2. Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΤΕ 

Τα θξηηήξηα πνπ όξηζε ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Τ.Ε.γηα ηελ έληαμε ησλ θνηηεηώλ ζην 

πξόγξακκα ΕΣΠΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο εμεηάδνληαη ηεξαξρηθά (θαηά πξνηεξαηόηεηα )θαη 

είλαη ηα αθόινπζα ζε πεξίπησζε πνπ νη δηαζέζηκεο γηα ην ηκήκα ζέζεηο δελ επαξθνύλ:  

• Ο αξηζκόο ησλ ππνιεηπόκελσλ καζεκάησλ γηα ηελ θηήζε ηνπ πηπρίνπ ηελ εκέξα ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζήο ηνπο (ν 

θνηηεηήο κε ηα ιηγόηεξα καζήκαηα πξνεγείηαη)  

• ν κέζνο όξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζηα καζήκαηα ηελ εκέξα ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζήο ηνπο (ν θνηηεηήο κε ηνλ 

πςειόηεξν κέζν όξν πξνεγείηαη ) Δειαδή νη θνηηεηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην πιήζνο ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ 

πεξαηώζεη ζε θζίλνπζα θαηάηαμε θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ν θνηηεηήο κε ηνλ πςειόηεξν κέζν όξν επηιέγεηαη γηα 

έληαμε ζην πξόγξακκα. Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη ζηα δπν θξηηήξηα δηελεξγείηαη ζπλέληεπμε θαη κ ε βάζε απηή γίλεηαη 

ε επηινγή.  

Επηπιένλ, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ, νη θνηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο επί ηεο θαηάηαμεο 

θαη επηινγήο εληόο πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ. Οη ελζηάζεηο ζα εμεηάδνληαη κε από ηελ επηηξνπή Πξαθηηθήο ηνπ Τκήκαηνο.  

 

Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο αηηήζεσλ μεπεξλά ηηο εγθεθξηκέλεο ζέζεηο αλά Τκήκα, (βι. εγθεθξηκέλεο ζέζεηο αλά ηκήκα) 

ηόηε κόλν ζα ηεξνύληαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο.  

Επίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζνύλ νη πξνβιεπόκελεο ζέζεηο αλά Τκήκα, εληόο ηεο πξνζεζκίαο, νη 

ελαπνκέλνπζεο θελέο ζέζεηο ζα θαιπθζνύλ από ηα άιια Τκήκαηα ηνπ ΤΕΙ Σηεξεάο Ειιάδαο. 

 

3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μητανικών ΤΕ 

Τα θξηηήξηα πνπ όξηζε ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ ΤΕ γηα ηελ έληαμε ησλ θνηηεηώλ ζην 

πξόγξακκα ΕΣΠΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο εμεηάδνληαη ηεξαξρηθά (θαηά πξνηεξαηόηεηα) θαη 

είλαη ηα αθόινπζα:  

1. Ο κέζνο όξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζηα καζήκαηα ηελ εκέξα ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο ηνπο (ν θνηηεηήο κε ηελ 

πςειόηεξε βαζκνινγία πξνεγείηαη )  

2. Τν πιήζνο ησλ καζεκάησλ πνπ έρεη επηηπρώο πεξαηώζεη ν θνηηεηήο (ν θνηηεηήο πνπ έρεη πεξαηώζεη ηα πεξηζζόηεξα 

καζήκαηα πξνεγείηαη ζηελ θαηάηαμε) Δειαδή νη θνηηεηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην κέζν όξν βαζκνινγίαο ζε θζίλνπζα 

θαηάηαμε θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο εμεηάδεηαη ην πιήζνο ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ πεξαηώζεη νπόηε ν θνηηεηήο 

πνπ έρεη πεξαηώζεη ηα πεξηζζόηεξα καζήκαηα επηιέγεηαη γηα έληαμε ζην πξόγξακκα.  

Επηπιένλ ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ελζηάζεσλ , ε Σπλέιεπζε , νκόθσλα απνθαζίδεη όηη νη θνηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα 

ππνβνιήο έλζηαζεο επί ηεο θαηάηαμεο θαη επηινγήο εληόο πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο 

αηηήζεσλ μεπεξλά ηηο εγθεθξηκέλεο ζέζεηο αλά Τκήκα, (βι. εγθεθξηκέλεο ζέζεηο αλά ηκήκα) ηόηε κόλν ζα ηεξνύληαη 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο.  

Επίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζνύλ νη πξνβιεπόκελεο ζέζεηο αλά Τκήκα, εληόο ηεο πξνζεζκίαο, νη 

ελαπνκέλνπζεο θελέο ζέζεηο ζα θαιπθζνύλ από ηα άιια Τκήκαηα ηνπ ΤΕΙ Σηεξεάο Ειιάδαο 

 

4. Τμήμα Μητανικών Αστοματισμού ΤΕ 

Τα θξηηήξηα πνπ όξηζε ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ Τ.Ε. γηα ηελ έληαμε ησλ 

θνηηεηώλ ζην πξόγξακκα ΕΣΠΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο είλαη ηα αθόινπζα:  

https://praktiki.teiste.gr/?page_id=13135


 

 

 

Η επίδοςη κάθε ςπουδαςτή αξιολογείται με το Συνολικό άθροιςμα που είναι η ςχετική βαθμολογία (ΣΒ) κάθε 

κριτηρίου του ωσ προσ την αξιολογηθείςα καλφτερη βαθμολογία (ΑΚΒ) κάθε κριτηρίου ςφμφωνα με τον τφπο:  

 

ΣΑ = (ΣΒ(1)/ΑΚΒ(1)x 30+ (ΣΒ(2)/ΑΚΒ(2)x 20+(ΣΒ(3)/ΑΚΒ(3)x 40+(ΣΒ(4)/ΑΚΒ(4)x 10 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο αηηήζεσλ μεπεξλά ηηο εγθεθξηκέλεο ζέζεηο αλά Τκήκα, (βι. εγθεθξηκέλεο ζέζεηο αλά 

ηκήκα) ηόηε κόλν ζα ηεξνύληαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο.  

Επίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζνύλ νη πξνβιεπόκελεο ζέζεηο αλά Τκήκα, εληόο ηεο πξνζεζκίαο, νη 

ελαπνκέλνπζεο θελέο ζέζεηο ζα θαιπθζνύλ από ηα άιια Τκήκαηα ηνπ ΤΕΙ Σηεξεάο Ειιάδαο 

 

5. Τμήμα Μητανικών Τετνολογίας Αεροσκαυών ΤΕ 

Τα θξηηήξηα πνπ όξηζε ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Τερλνινγίαο Αεξνζθαθώλ Τ.Ε. γηα ηελ 

έληαμε ησλ θνηηεηώλ ζην πξόγξακκα ΕΣΠΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο είλαη ηα 

αθόινπζα: 

 
Τα αλσηέξσ θξηηήξηα εθαξκόδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ γηα πξαθηηθή άζθεζε κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ΕΣΠΑ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ. Σε αληίζεζε πεξίπησζε επηιέγνληαη 

όινη νη θνηηεηέο αλεμαξηήησο θξηηεξίσλ. Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξαγκαηνπνηείηαη θιήξσζε. 

 


