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Σύμφωνα με απόφαση της 317/ 13-1-2021 Έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος 

Ψυχολογίας ο Β’ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης που προγραμματιζόταν εντός του Εαρινού 

Εξαμήνου του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (Μάρτιος- Απρίλιος) αναβάλλεται. 

Η απόφαση για αναβολή βασίστηκε στο γεγονός ότι λόγω της παρατεταμένης πανδημίας 

Covid19 δεν επιτρέπεται η δια ζώσης Πρακτική Άσκηση στις δομές σύμφωνα με κυβερνητική 

απόφαση, ενώ ελάχιστοι είναι οι φορείς που παρέχουν τη δυνατότητα ΠΑ με τηλεργασία.  

Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα ΜΟΝΟ σε τελειόφοιτους φοιτητές και φοιτητές επί 

πτυχίω, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρώσουν όλες τις υπορεώσεις τους ΜΕΧΡΙ τον Ιούνιο, 

να πραματοποιήσουν την ΠΑ με εναλλακτικό τρόπο, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. 

Ο εναλλακτικός τρόπος αφορά γραπτή εργασία με φόρτο εργασίας αντίστοιχο των 12 ECTS 

που αντιστοιχούν στην ΠΑ. Για να μπορουν να κάνουν αίτηση οι φοιτητές θα πρέπει να 

εκκρεμούν μέχρι τη λήψη του πτυχίου 39 ECTS μονάδες (αν έχουν δηλώσει πτυχιακή 

εργασία) ή 33 ECTS μονάδες (αν δεν έχουν δηλώσει πτυχιακή εργασία).  

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όσοι φοιτητές ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες 

να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να πραγματοποιήσουν την ΠΑ. Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να στείλουν στο email της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης praktiki@psy.soc.uoc.gr  

μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2021 (δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μετά το πέρας της 

ημερομηνίας) τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση (έχει αναρτηθεί μαζί με την τρέχουσα ανακοίνωση). Η αίτηση θα πρέπει να είναι 

αποθηκευμένη σε .doc (word). Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται τα μαθήματα που 

τους απομένουν. 

2. Αντίγραφο της καρτέλας σας από το STUDENT WEB ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF (ΟΠΩΣ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ STUDENT WEB) 

Για την αποστολή των παραπάνω οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά 

τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς (e-mail) που έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο. 

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

Ρέθυμνο, 1/2/2021 
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