
Ενημζρωςη για το Πρόγραμμα τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ ΕΠΑ για το 

χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2020-2021 - ΑΦΟΡΑ 5ετείσ 

κ επί πτυχίω φοιτητζσ 

 

Αγαπεηέο θνηηήηξηεο / Αγαπεηνί θνηηεηέο, 

 

Τν πξόγξακκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ΔΣΠΑ γηα ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ 

αθαδεκαϊθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ην Τκήκα Οδνληηαηξηθήο θα ξεκινήζει 1/11/2020, 

είλαη ηξίκελεο δηάξθεηαο, κεξηθήο απαζρόιεζεο (3-4 ώξεο ηελ εκέξα, 5 εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα). 

  

Η Πξαθηηθή Άζθεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε Ιδηωηηθνύο Φνξείο Υπνδνρήο 

(Οδνληηάηξνπο). 

  

Σην πξόγξακκα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα 5εηείο θαη ζηε 

ζπλέρεηα επί πηπρίω θνηηεηέο. 

  

Σε πεξίπηωζε πνπ επηζπκείηε λα ζπκκεηέρεηε ζα πξέπεη λα έξζεηε ζε επαθή κε ηνλ 

Δπηζηεκνληθά Υπεύζπλν ηνπ Τκήκαηνο, θαζεγεηή θύξην Τζαιίθε Λάδαξν. 

  

  

Online αιηήζειρ ηων θοιηηηών 

από Τεηάπηη 23/09/2019 – Δεςηέπα 28/09/2019 και έωρ ηιρ 20:00 

ζηελ ηζηνζειίδα www.dasta.auth.gr. 

  

Γηαδξνκή Ππακηική Άζκηζη à Διασείπιζη Ππακηικήρ Άζκηζηρ à 

Φοιηηηέρ/ηπιερ, ζύλδεζε κε ηνλ ηδξπκαηηθό ζαο ινγαξηαζκό θαη ζηε ζπλέρεηα 

ειζαγωγή πποζωπικών ζηοισείων και επιλογή ηων θέζεων Ππακηικήρ Άζκηζηρ, 
 έωρ ηπειρ Φοπείρ Υποδοσείρ (Οδνληηαηξεία) ζηα νπνία ζα ζέιαηε λα αζθεζείηε 

  

  

Υπελζπκίδνπκε όηη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα απηά είλαη νη καηαληκηικέρ ημεπομηνίερ 

γηα ηνλ θάζε θύθιν Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο 

από απηά, δεδνκέλωλ ηωλ ρξνλνβόξωλ δηαδηθαζηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

Δπηηξνπή Δξεπλώλ. 

Σε πεξίπηωζε πνπ δελ ηεξεζνύλ, δε ζα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ νη ζπκβάζεηο ηωλ 

θνηηεηώλ. 

  

Παπακαλούμε να διαβάζεηε και ηην επιζςναπηόμενη παποςζίαζη ηος Γπαθείος 

Ππακηικήρ Άζκηζηρ, όπος αναθέπονηαι όλερ οι διαδικαζίερ και ηα έγγπαθα πος 

απαιηούνηαι. 

http://www.dasta.auth.gr/


  

Σαο ελεκεξώλνπκε επίζεο, όηη νη Οδνληίαηξνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ωο 

θνξείο ππνδνρήο ζα πξέπεη λα θάλνπλ Γεκνζίεπζε ζέζεο ζην ζύζηεκα ΑΤΛΑΣ έωο 

ηε Γεπηέξα 21/9. 

  

  

  

Το ππόγπαμμα σπημαηοδοηείηαι από ηο Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΔΚΤ) και 

ζςγσπημαηοδοηείηαι από Δθνικούρ Πόποςρ μέζω ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ 

«Ανηαγωνιζηικόηηηα, Δπισειπημαηικόηηηα και Καινοηομία» ηος Δηαιπικού Σςμθώνος 

για ηο Πλαίζιο Ανάπηςξηρ 2014-2020, με Δνδιάμεζο Φοπέα ηην Διδική Υπηπεζία 

Γιασείπιζηρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού, 

Δκπαίδεςζη και Γία Βίος Μάθηζη». 

  

  

Σηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε άιιε δηεπθξίληζε. 

  

Δθ κέξνπο ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. 

Παπαγεωξγίνπ Βάζω 

2310997136 

 


