
 

 

 

 

 
Πάτρα   18/3/2022 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΚΗΣ 

 
Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2Ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΦΥΣΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται 
από τους κ.κ.: 

 ΜΙΧΑΛΗ ΦΑΚΗ, Αν. Καθηγητή (Πρόεδρο) 
 ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ, Καθηγητή (Μέλος) 
 ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ, Αν. Καθηγητή (Μέλος) 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, Επ. Καθηγήτρια (Μέλος) 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Επ. Καθηγήτρια (Μέλος) 

μετά από ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεων των τεσσάρων (4) υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν 
εμπρόθεσμη αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος στην 2η 
Συμπληρωματική Προκήρυξη και με βάση τον αλγόριθμο επιλογής  που είναι: 

 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ =  0.90*(Α.Δ.Μ.*Μ.Ο.) + 0.10*(β1+β2+β3) 

ο οποίος αναλύεται ως εξής: 
α) Η βασική μοριοδότηση, σε ποσοστό 90%, γίνεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των διδακτικών 
μονάδων στα μαθήματα που έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής (Α.Δ.Μ) επί το μέσο όρο της 
βαθμολογίας του στα μαθήματα αυτά (Μ.Ο) όπως φαίνονται στο πιστοποιητικό βαθμολογίας που 
έχουν καταθέσει.  
β) Επιπλέον προστίθενται τα παρακάτω σε ποσοστό 10 %: 
β1) 100 μόρια αν ο/η φοιτητής/τρια εκπονεί διπλωματική εργασία,  
β2) 100 μόρια για την προσκόμιση συστατικής επιστολής από κάποιο μέλος ΔΕΠ και 
β3) 50 μόρια για κάθε ξένη γλώσσα που αποδεδειγμένα γνωρίζει ο/η φοιτητής/τρια  
 

οδηγήθηκε στην κατάταξή τους στη λίστα του παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 



 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 

 

 
Α/Α Α.Μ. ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

1 1061015 864,646 
2 1061089 759,949 
3 1055579 697,11 
4 1068679 462,26 

 

 
Οι διαθέσιμες θέσεις με βάση την 2η συμπληρωματική προκήρυξη είναι 6, οπότε όλοι οι παραπάνω 
υποψήφιοι ανεξάρτητα της βαθμολογίας τους γίνονται δεκτοί για να καλύψουν τις 4 από τις 6 θέσεις.  

Δίνεται προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών για την υποβολή ενστάσεων οι οποίες πρέπει να κατατεθούν 
στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και θα εξετάζονται από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ.  

Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης Πρακτικής Άσκησης από κάποιον από τους παραπάνω 
φοιτητές/τριες η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης πρέπει να ενημερωθεί άμεσα.  

 
Τα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης 

 

 

Γ. Λευθεριώτης                  Β. Λουκόπουλος             Ε. Χριστοπούλου            Π. Καραχάλιου 

Αν. Καθηγητής                     Καθηγητής                    Επ. Καθηγήτρια              Επ. Καθηγήτρια 

 

 

 

Μ. Φακής 

Επ. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης 

Αν. Καθηγητής 
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