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Αλγόριθμος και διαδικασία κατάταξης φοιτητών 

 

Η Σχολή κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσει το αίτημα όλων 

των σπουδαστών που επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση. Ωστόσο, όλοι 

οι υποψήφιοι σπουδαστές που πληρούν τα προαναφερθέντα 

προαπαιτούμενα και επιθυμούν να συμμετέχουν στην ΠΑ κατατάσσονται 

εφαρμόζοντας τον παρακάτω αλγόριθμο. Η κατάταξη χρησιμοποιείται στην 

περίπτωση περιορισμένων θέσεων για ΠΑ ή όπου η ζήτηση θέσεων σε 

κάποιο φορέα υποδοχής υπερβαίνει τον αριθμό της προσφοράς θέσεων από 

τον φορέα. 

Αλγόριθμος: 

Μ= βμο*(ΜΟ/10 ) + βμαθ * (Aρ. Μαθημάτωνπερ. / Αρ. Μαθημάτωνεξ)  

Μ= αριθμός μορίων 

βμο   = 0,5 

ΜΟ= ο μέσος όρος του βαθμού των μαθημάτων που έχει περάσει ο 

σπουδαστής.  

βμαθ = 0,5 

Αρ. Μαθημάτωνπερ = Ο αριθμός μαθημάτων που έχει περάσει ο σπουδαστής. 

Παρατήρηση: ο ΜΟ και ο Αρ. Μαθηματωνπερ υπολογίζεται για τα μαθήματα 

που υπάρχουν στο επίσημο βαθμολόγιο της Σχολής την ημέρα λήξης των 

εγγραφών του εαρινού εξαμήνου ή άλλη ημέρα που θα αποφασίσει 

αιτιολογημένα η Κοσμητεία και θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο της Σχολής. 

Αρ. Μαθημάτωνεξ = Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων έως το προηγούμενο 

της εγγραφής του σπουδαστή εξάμηνο. Παράδειγμα: Αν ο φοιτητής εγγράφηκε 

στο 8ο εξάμηνο ο Αρ. Μαθημάτωνεξ είναι το σύνολο των μαθημάτων μέχρι και 

το 7ο εξάμηνο. 

Ορίζεται ως επιτροπή αξιολόγησης των συμμετεχόντων στην ΠΑ οι Καθ. Δ. 

Χουντάλας (Πρόεδρος Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών), Επικ. Καθ. Κ. 

Κηρυττόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ), και Επ. Καθ. Δ. Ναθαναήλ 

(μέλος ΔΕΠ). 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συντάσσεται πρακτικό με τα ονόματα 

των φοιτητών και τα μόρια που συγκέντρωσαν, κατά φθίνουσα σειρά, 
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υπογράφεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και αναρτάται στην ιστοσελίδα 

της Σχολής.  

Μετά από παρέλευση πέντε (5) ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, η 

ΓΣ της Σχολής εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις, και εγκρίνει το 

τελικό πρακτικό με τα ονόματα των σπουδαστών, που έχουν το δικαίωμα να 

εκπονήσουν ΠΑ στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 


