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22 Νοεμβρίου 2021 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα 
πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση διάρκειας 3 μηνών κατά τους μήνες Μάρτιο – Οκτώβριο 2022 σε 
επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.     

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές  (του 7ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου) επιθυμούν να συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, να καταχωρήσουν έως και την Παρασκευή 14/01/2022 την αίτησή 
τους (συνοδευόμενη από 1) βιογραφικό σημείωμα και 2) κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, η οποία 
μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά (screenshot) από τη διεύθυνση http://students.unipi.gr/) στο E-PRAKTIKI, 
στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).   

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
§ Κ1: Αριθμός μαθημάτων που έχουν περατώσει  (συντελεστής βαρύτητας 0,40) 
§ Κ2: Αντιστοιχία επιθυμητού αντικειμένου απασχόλησης και προσόντων των φοιτητών με απαιτήσεις 

φορέων υποδοχής  (συντελεστής βαρύτητας 0,3) 
§ Κ3: Διαθεσιμότητα των φοιτητών, γεωγραφική εγγύτητα με φορέα υποδοχής, και δυνατότητα των 

φοιτητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ωραρίου των φορέων υποδοχής  (συντελεστής βαρύτητας 
0,15) 

§ Κ4: Συνέντευξη με τον επιστημονικό υπεύθυνο, κατά την οποία διαφαίνονται στοιχεία συγκρότησης της 
προσωπικότητας των φοιτητών (συντελεστής βαρύτητας 0,15) 

 
Προσοχή: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν δηλώσει το μάθημα «Πρακτική 

Άσκηση» κατά το Ακ. Έτος 2021-2022 
Για κάθε φοιτητή προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο παρουσιάζεται σε προσωρινή λίστα κατάταξης 
επιτυχόντων –επιλαχόντων. Εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. 
Μετά την παρέλευση των 5 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα. 

Οι φοιτητές οι οποίοι τελικά θα επιλεχθούν, μπορούν να προτείνουν εταιρεία για την εκπόνηση της 
πρακτικής τους άσκησης, με την προϋπόθεση α) ότι το αντικείμενο της είναι σχετικό με αυτό του Τμήματος 
και β) ότι έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία και έχουν γίνει δεκτοί σε αυτές. Διαθέσιμες θέσεις 
πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν μέσω της πλατφόρμας της Πρακτικής του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς praktiki.unipi.gr .  

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο 
praktiki@unipi.gr ή στο 210 4142705. Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το 
Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο cmak@unipi.gr ή στο 210 4142532. 
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