
 
 

Ανακοίνωςθ ζναρξθσ υποβολισ αιτιςεων για τθ ςυμμετοχι ςτθν Πράξθ «Πρακτικι 
Άςκθςθ Φοιτθτών του ΔΠΘ» με κωδ. ΟΠΣ 5033025 

 

Σο Σμιμα ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΣΙΚΗ ανακοινώνει τθ διαδικαςία ζναρξθσ 
υποβολισ των αιτιςεων για 59 κζςεισ πρακτικισ άςκθςθσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-
2022, ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ με τίτλο «Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών του Δθμοκρίτειου 
Πανεπιςτθμίου Θράκθσ.» και κωδ. ΟΠ 5033025, το οποίο εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» που 
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο.  

Η περίοδοσ εκπόνθςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ορίηεται ςε 3 κφκλουσ κατά τισ 
χρονικζσ περιόδουσ α. 1θ Ιουνίου 2022 - 31θ Ιουλίου 2022, β. 15θ Ιουνίου 2022 - 14θ 
Αυγοφςτου 2022, γ. 1θ Ιουλίου 2022 - 31θ Αυγοφςτου 2022 ςε φορείσ υποδοχισ του 
ιδιωτικοφ ι δθμόςιου τομζα με ζμφαςθ ςτον ιδιωτικό τομζα. 

Οι φοιτθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν κα πρζπει να υποβάλουν 
θλεκτρονικά τθν αίτθςι τουσ, μπαίνοντασ με τα ςτοιχεία του ιδρυματικοφ τουσ 
λογαριαςμοφ ςτο Π.. τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτθν κάτωκι διεφκυνςθ: 
https://praktiki.rescom.duth.gr/ 

Η διάρκεια υποβολισ των αιτιςεων ορίηεται από 7/3/2022 ζωσ  27/3/2022 και ώρα 
24:00. 

Η εκπρόκεςμθ υποβολι αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ από το πρόγραμμα. 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων από τθν επιτροπι πρακτικισ άςκθςθσ του 
Σμιματοσ, και μζςα ςε διάςτθμα 10 θμερών, κα ανακοινωκοφν τόςο ςτθν ιςτοςελίδα του 
Σμιματοσ (https://www.mbg.duth.gr/) όςο και ςτθ ςελίδα τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ: 
https://praktiki.duth.gr/ τα προςωρινά αποτελζςματα κακώσ και θ περίοδοσ υποβολισ των 
ενςτάςεων,τθρώντασ τα μζτρα για τθν προςταςία των προςωπικών δεδομζνων των 
ςυμμετεχόντων. 

Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται μζςα ςε διάςτθμα 5 θμερών από τθν θμερομθνία 
ανάρτθςθσ των προςωρινών αποτελεςμάτων, ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ και 
λαμβάνουν αρικμό πρωτοκόλλου. 

Σο ακριβζσ διάςτθμα των ενςτάςεων κα οριςτεί ςτθν ανακοίνωςθ των προςωρινών 
αποτελεςμάτων. 

τθ ςυνζχεια κα ακολουκιςει θ δθμοςίευςθ των οριςτικών αποτελεςμάτων 
ςυμμετοχισ ςτθν Πράξθ, τθρώντασ τα μζτρα για τθν προςταςία των προςωπικών 
δεδομζνων των ςυμμετεχόντων. 

Σα κριτιρια μοριοδότθςθσ για τθ ςυμμετοχι ςτθν Πρακτικι Άςκθςθ, είναι 
κεςπιςμζνα από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ. Για να λάβετε γνώςθ αυτών παρακαλώ 
ακολουκιςτε τον κάτωκι ςφνδεςμο: 

 https://www.mbg.duth.gr/index.php/undergraduate/praktiki-askisi 

 

Η Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ του Τμιματοσ 

                                                                                                  Κατερίνα Παλαιολόγου 
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