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Α.Π. 11883/437/2021   
Ημερομηνία 25/6/2021 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ/ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
ΚΑΤΑ ΤΟΝ  «ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΚΥΚΛΟ»  ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

 

 

Στο παρόν έγγραφο ανακοινώνεται η κατάταξη όλων όσων έκαναν εμπρόθεσμα 

αίτηση για ΠΑ κατά το διάστημα 4/6/21 έως 25/6/21.  

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση επί της κατάταξης, μπορούν να το 

κάνουν μέχρι 2/7/2021 (ώρα 10:00 π.μ). Οι ενστάσεις πρέπει να είναι έγγραφες και 

αιτιολογημένες και πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος 

Ψυχολογίας με την αποστολή σκαναρισμένου και υπογραμμένου αρχείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση psychology_registry@uoc.gr. Οποιαδήποτε εκπρόθεσμη 

ένσταση ή ένσταση άλλης μορφής, δεν θα εξεταστεί. 

Υπενθυμίζεται ότι για τον Εμβόλιμο Κύκλο είχαν ανακοινωθεί υπάρχουν 63 

διαθέσιμες θέσεις, 50 διαθέσιμες θέσεις για ιδιωτικούς και 13 σε δημόσιους 

φορείς. Ο «Εμβόλιμος Κύκλος» θα διαρκέσει από 15/9/2021 έως και 31/10/2021 και 

προηγούνται των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας α) οι φοιτητές που μέχρι τη 

λήψη του πτυχίου τους εκκρεμούν 39 ECTS μονάδες την ημέρα κατάθεσης της 

αίτησης (αν έχουν δηλώσει πτυχιακή εργασία) ή 33 ECTS μονάδες την ημέρα 

κατάθεσης της αίτησης (αν δεν έχουν δηλώσει πτυχιακή εργασία), β) οι φοιτητές 

μεγαλύτερων ετών καθώς, και γ) όσοι κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων 

είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο 4ο έτος. Υπενθυμίζεται, ότι εξαιτίας των έκτακτων 

συνθηκών που έχει επιβάλλει η πανδημία, η διαθεσιμότητα των δομών είναι 

ιδιαιτέρως περιορισμένη και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, βάσει της κατάταξης, 

κάποιοι/οιες από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που έχουν δηλώσει δομές μόνο στην 

Κρήτη να μην μπορέσουν να τοποθετηθούν. 

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις με την τελική επιλογή/κατάταξη και τη 

διαδικασία τοποθέτησης στις δομές ή για οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Για το λόγο 

αυτό σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε τακτικά τις σχετικές ανακοινώσεις. 
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Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ 

Φοιτητές επί πτυχίω 

 

 

Φοιτητές μεγαλύτερων ετών (5ο, 6ο, 7ο) 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Φοιτητές εγγεγραμμένοι στο 4ο  έτος 

 

 

 

      

 

ΑΑ ΑΜ Βαθμολογία 

1. 3502 102,41 

ΑΑ ΑΜ Βαθμολογία 

2. 3935 91,72 

3. 3950 86,72 

4. 3900 82,32 

5. 4034 77,22 

6. 4083 64,13 

7. 3858 61,81 

8. 4066 28,35 

ΑΑ ΑΜ Βαθμολογία 

9. 4152 99,89 

10. 4130 99,76 

11. 4204 97,29 

12. 4255 97,03 

13. 4259 96,86 

14. 4201 86,51 


