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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ___________________ 
 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: _______________________________, (Βαθμίδα _____________________) 
Σχολή/Τμήμα _____________________ 

Tομέας _____________________________ 
Τ. Θ. Παν. ____________, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ. 2310 99 ____________ - Fax 2310 99 _____________ 
e-mail: _________________________ 

 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΗΘΟΥΝ 
                                                                                         Θεσσαλονίκη, ________________________ 
Κύριε Διευθυντά, 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προθυμία σας να συνεργαστείτε μαζί μας, στα πλαίσια της 

Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών της _______________ ΣΧΟΛΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, που υλοποιείται εδώ 
και πολλά χρόνια σε υπηρεσίες/οργανισμούς/επιχειρήσεις τόσο του Ιδιωτικού, όσο και του Δημόσιου Το-
μέα. 

Στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης θα δημιουργήσουμε μία βάση δεδομένων των φορέων υποδο-
χής,  για να μπορούν οι φοιτητές των επομένων ετών να επιλέγουν το χώρο της Πρακτικής τους Άσκησης, 
όπως επίσης και την καθιέρωση ερωτηματολογίων ως απαραίτητου εργαλείου των μηχανισμών συνεχούς 
αξιολόγησης και βελτίωσης της Πρακτικής τους Άσκησης. 

Στην προσπάθειά μας αυτή και θεωρώντας ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δε θα σας στε-
ρήσει πολύ από το χρόνο σας, θα θέλαμε τη βοήθειά σας αλλά και τη συνεισφορά σας.  

Η εμπειρία σας, θα είναι ένα ανεκτίμητο δεδομένο για να μπορέσουμε να εισηγηθούμε στα όργανα 
της Σχολής (Τμήματος) καλύτερες και πιο λειτουργικές λύσεις στα εκπαιδευτικά προβλήματα. 

 Με τον τρόπο ευελπιστούμε να ανταποκριθούμε στο μέτρο του δυνατού στην υποχρέωσή μας για 
την παροχή μιας σύγχρονης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συνολικότερα η συμβολή σας θα βοηθήσει 
σημαντικά τις προσπάθειες ΟΛΩΝ μας.  
 Ο φοιτητής/φοιτήτρια της Σχολής/Τμήμα μας κος/κα ____________, έχει επιλεγεί για να εκπαι-
δευτεί  στην υπηρεσία/οργανισμό/επιχείρηση για _____________ μήνες, μετά από εισήγηση του επόπτη 
καθηγητή κ. ____________. 

Θα παρακαλούσα, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, οι εκπαιδευτές της υπηρεσίας 
/οργανισμού/επιχείρησής σας, να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο  «ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ», την «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ», οι οποίες εί-
ναι απαραίτητες για την τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φοιτητή από τον επόπτη καθηγητή.   
 Σας ευχαριστώ θερμά,  για τη συνεργασία σας, 

Είμαι στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία. 
Με τιμή 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος 
 

Ονοματεπώνυμο 
                                                                          Βαθμίδα 

Υ/Γ. Παρακαλώ, τo «ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ», 
«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ»,  αποστείλατέ τα στη διεύθυνση: 
ΑΠΘ ________ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ, ________ Δ/ΝΣΗ 54124 Θεσσαλονίκη ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
______________@___________,, ή εσωκλείστε τα σε φάκελο και  παραδώστε τα στον ασκούμενο φοιτη-
τή/τρια για την επιστροφή του.  


