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ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ  (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)  

Στο νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής υπάρχουν τα 

υποχρεωτικά μαθήματα:  

 Κλινική Νοσηλευτική Ι (Πρακτική Άσκηση) στο 6ο εξάμηνο για 7 ώρες την 

εβδομάδα (7 ECTS, Φόρτος εργασίας 210)    

 Κλινική Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική Άσκηση) στο 7οεξάμηνο, για  14 ώρες την 

εβδομάδα ( (14 ECTS, Φόρτος εργασίας 420)    

 Κλινική Νοσηλευτική ΙΙΙ (Πρακτική Άσκηση)  στο 8ο  εξάμηνο  14 ώρες την 

εβδομάδα (14 ECTS, Φόρτος εργασίας 420).  

Τα μαθήματα της Κλινικής Νοσηλευτικής Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ενέχουν θέση πρακτικής 

άσκησης.  Έχουν μεγάλη σπουδαιότητα καθώς φέρνουν σε άμεση επαφή τους φοιτητές 

με το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Πραγματοποιείται σε δημόσιες δομές 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  Δίνεται έτσι  η 

δυνατότητα στους φοιτητές να  αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, να εξοικειωθούν με 

το μελλοντικό τους εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος, να 

υλοποιήσουν και να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στη 

διεργασία της φροντίδας. Οι φοιτητές/τριες ασκούνται σε δημόσιες δομές υγείας που 

διαθέτουν τμήματα του παθολογικού και χειρουργικού τομέα, τμήμα επειγόντων 

περιστατικών, χειρουργεία και μονάδες εντατικής θεραπείας.  

Επίβλεψη των Ασκούμενων Φοιτητών 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στα πλαίσια των μαθημάτων Κλινική 

Νοσηλευτική Ι, Κλινική Νοσηλευτική ΙΙ και Κλινική Νοσηλευτική ΙΙΙ, κάθε φοιτητής 

επιβλέπεται από τον διδάσκοντα καθηγητή του μαθήματος, από τον 

καθηγητή/συνεργάτη του Τμήματος Νοσηλευτικής που είναι υπεύθυνος για την 

επίβλεψη της άσκησης των φοιτητών στον φορέα και από τον επιβλέποντα του φορέα 

πρακτικής. Εκτός από τον διδάσκοντα καθηγητή και τον καθηγητή/συνεργάτη του 

Τμήματος Νοσηλευτικής που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της άσκησης των 

φοιτητών στο φορέα και ο επιβλέποντας του φορέα άσκησης διαθέτει πτυχίο 

νοσηλευτικής και επαρκή κλινική εμπειρία. Όλοι οι επιβλέποντες έχουν την ευθύνη της 

καθοδήγησης και επίβλεψης του ασκούμενου φοιτητή στον εργασιακό χώρο. 
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Προϋποθέσεις παρακολούθησης και ολοκλήρωσης 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα για τη δήλωση των μαθημάτων της 

Κλινικής Νοσηλευτικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (Πρακτική Άσκηση). Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να 

βρίσκονται τουλάχιστον στο 6ο εξάμηνο προκειμένου να παρακολουθήσουν το μάθημα 

της Κλινικής Νοσηλευτικής Ι (Πρακτική Άσκηση),  στο  7ο εξάμηνο προκειμένου να 

παρακολουθήσουν  το μάθημα της Κλινικής Νοσηλευτικής ΙΙ (Πρακτική Άσκηση),και 

στο  8ο εξάμηνο για  το μάθημα της Κλινικής Νοσηλευτικής ΙΙΙ (Πρακτική Άσκηση). 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της Κλινικής Νοσηλευτικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, οι 

φοιτητές οφείλουν να προσέρχονται ανελλιπώς στον χώρο άσκησης, να ακολουθούν το 

ωράριο όπως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών και να συμμετέχουν ενεργά στην 

εκτέλεση των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί 

Οι φοιτητές στο χώρο άσκησης είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους 

κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο 

χώρο άσκησης οι φοιτητές οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τον καθηγητή/συνεργάτη 

του Τμήματος Νοσηλευτικής που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της άσκησης των 

φοιτητών στο φορέα πρακτικής και τον επιβλέποντα του φορέα  για την άμεση επίλυσή 

του.  

 Οι φοιτητές καταγράφουν εν συντομία τα αντικείμενα στα οποία ασκήθηκαν 

στο Βιβλιάριο Κλινικής τους Άσκησης για κάθε μέρα  πρακτικής άσκησής τους. Στη 

συνέχεια το Βιβλιάριο Κλινικής Άσκησης υπογράφεται είτε από τον επιβλέποντα 

Καθηγητή/Συνεργάτη του Τμήματος Νοσηλευτικής, είτε από τον Επιβλέποντα του 

Φορέα άσκησης.  

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της Κλινικής Νοσηλευτικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

(Πρακτική Άσκηση) λαμβάνονται παρουσίες  και για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η 

άσκηση,  οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το 80% των ημερών 

άσκησης κάθε εξαμήνου και να έχουν παραδώσει ένα πλάνο φροντίδας ασθενή στη 

νοσηλευτική φροντίδα του οποίου συμμετείχαν. 

 

 

 



 

 

 ΔΙΕΘΝΕΣ     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΤΗΣ        ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

5 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – AFTER 

PLACEMENT ΜΕΣΩ ERASMUS 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται 

η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές (από το 1ο έτος σπουδών τους), 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένοι στο ΔΙΠΑΕ, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε 

Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία 

κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση. 

Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για After Placement οι πρόσφατοι απόφοιτοι 

στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή 

τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος. Με βάση 

την τελευταία ενημέρωση από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 12 του άρθρου 33 του Ν.4009/2011 (Α’ 195/06.09.2011) «ο φοιτητής 

ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών, όταν εξεταστεί 

επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει 

τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων». Κατά συνέπεια, δυνατότητα 

μετακίνησης ως προσφάτως απόφοιτοι θα έχουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μέχρι 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα θα έχουν τη φοιτητική ιδιότητα, 

όπως αυτή ορίζεται παραπάνω. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών 

του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος, το οποίο 

οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Για την 

πρακτική άσκηση δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών 

μεταξύ του ΔΙΠΑΕ και του φορέα Υποδοχής. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής για Πρακτική Άσκηση-After placement 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι: 

1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙΠΑΕ. 

2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ 
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3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του 

Ιδρύματος σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) 

Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το 

Ίδρυμα αντίστοιχα. 

Περίοδος κινητικότητας 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε όλους 

τους κύκλους σπουδών. 

 Ο/Η ίδιος/α φοιτητής/τρια μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το 

πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του 

είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση) 

 Όσον αφορά στους πρόσφατους απόφοιτους, η διάρκεια μετακίνησής τους για 

πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο 

σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται για πρακτική άσκηση. 

Ο αριθμός των υποψήφιων δικαιούχων και η διάρκεια της κινητικότητας θα 

καθορίζονται από τις εκάστοτε προκηρύξεις του Ιδρύματος σε κινητικότητα με φυσική 

παρουσία, ανά κύκλο σπουδών. 

Διαδικασία Συμμετοχής 

Α. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Νοσηλευτικής που επιθυμούν να επιθυμούν να 

πραγματοποιήσουν κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση – After Placement μέσω 

Erasmus, μπορούν να επικοινωνούν και να συμβουλεύονται την Τριμελή Επιτροπή 

Erasmus που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. και ορίζεται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος. 

Β. Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Erasmusτης 

Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ μετά από Προκήρυξη που εκδίδεται 

από το ΔΙΠΑΕ και αναρτάται στον ιστότοπο του Ιδρύματος 

(https://www.ihu.gr/monades/intprogrs) καθώς και στον ιστότοπο του Τμήματος 

Νοσηλευτικής (http://www.nurse.teithe.gr/erasmus.php και 

http://www.nurse.teithe.gr/anakoinoseis.php ).  

Γ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ακολουθεί  η αξιολόγηση των αιτήσεων και η έκδοση 

https://www.ihu.gr/monades/intprogrs
http://www.nurse.teithe.gr/erasmus.php
http://www.nurse.teithe.gr/anakoinoseis.php
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αποτελεσμάτων. 

Γ. Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα λάβουν σχετική πληροφόρηση από το Τμήμα 

Erasmus της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, σχετικά με τα δικαιολογητικά, τον 

τρόπο και την προθεσμία υποβολής τους. 

Αξιολόγηση και επιλογή 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις 

προωθούνται στην Τριμελή Επιτροπή Erasmus του Τμήματος Νοσηλευτικής, η οποία 

έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η οποία προχωρά στην 

αξιολόγηση των Υποψηφίων μέσω συνεντεύξεων και  σε συνδυασμό με τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

1. 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον εξάμηνο 

φοίτησης 

2. Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να 

παρακολουθήσει ο φοιτητής 

3. Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 

4. Έτος εισαγωγής. Προτιμώνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές. 

5. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει 

περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και 

6. Βιογραφικό σημείωμα (υποβάλλεται στον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus 

του Τμήματος) ή συνέντευξη. 

7. Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση 

μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα. Ειδικότερα για την επιλογή 

υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της 

διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο 

υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας 

για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα 

προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του. 
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Μοριοδότηση αιτήσεων 

1. Επίπεδο Ξένης Γλώσσας: 

B1= 0 μόρια  Β2= 10 μόρια,C1= 20 μόρια, C2= 30 μόρια 

2. Mέσος όρος βαθμολογίας x10 

3. Βιογραφικό ή Συνέντευξη έως 10 μόρια 

4. Μοριοδότηση Φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες 20 μόρια 

 

Αναζήτηση φορέα υποδοχής 

Η αναζήτηση φορέα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή After 

Placement, γίνεται από τους συμμετέχοντες οι οποίοι μπορούν να συμβουλεύονται και 

τον ιστότοποhttps://erasmusintern.org/   όπου αναρτώνται αγγελίες φορέων για 

απασχόληση φοιτητών Erasmus. 

 

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση 

Δεν είναι επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των 

εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον 

ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en) καθώς και 

οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή 

πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης) 

 

Επιστολή Αποδοχής από τον Φορέα  

Το σημαντικότερο έντυπο είναι η Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση 

(Learning Agreement for Traineeships) που εγγυάται τη δέσμευση των τριών 

εμπλεκομένων μερών στην Πρακτική Άσκηση, δηλαδή του φοιτητή, του Ιδρύματος 

Προέλευσης και του Φορέα Υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω: 

 ότι ο φοιτητής θα ανταποκριθεί στα όσα προβλέπονται από το Πρόγραμμα της 

Πρακτικής Άσκησης 

https://erasmusintern.org/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
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 ότι ο Φορέας Υποδοχής θα δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή να ασκηθεί στο 

αντικείμενο που έχει ήδη περιγραφεί στην Επιστολή Αποδοχής (Letter of 

Acceptance) με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν 

 ότι το Ίδρυμα Προέλευσης θα αναγνωρίσει το διάστημα της Πρακτικής 

Άσκησης στο εξωτερικό. 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης –After 

Placement θα πρέπει να υποβληθούν 2 μήνες πριν την έναρξη της κινητικότητας και 

είναι τα ακόλουθα: 

 Learning Agreement for Traineeship 

 Σύμβαση Επιχορήγησης (εκδίδεται από τα Τμήμα Erasmus και υπογράφεται 

από τους φοιτητές) 

 Δήλωση Ατομικών Στοιχείων  

 Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού 

 Αντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 

 Έκδοση Βεβαίωση Απογραφής Ε.Φ.Κ.Α 

 Αποδεικτικό ΑΦΜ 

 ΕΚΑΑ ( Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας) 

 Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. 

 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για προσωπικό ατύχημα και αστική ευθύνη προς 

τρίτους (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση ΕΚΑΑ το συμβόλαιο θα 

πρέπει να περιλαμβάνει και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη). 

 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης – After Placement 

Αμέσως μετά την άφιξή στον Φορέα Υποδοχής, και προκειμένου να 

πιστοποιηθεί η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ή του After Placement, θα πρέπει οι 

φοιτητές να αποστείλουν στο Τμήμα Erasmus της  Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολής  

όσο το δυνατό πιο άμεσα το Certificate of Arrival υπογεγραμμένο από τον Φορέα 

Υποδοχής. 

https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%94%CE%91%CE%A3-2021.docx
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Αν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής υπάρξουν αλλαγές στην αρχική 

Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση, είτε ως προς το περιεχόμενο της πρακτικής  

άσκησης είτε προς τη διάρκεια ή ως προς τον επιβλέποντα, θα πρέπει οι αλλαγές αυτές 

να καταγραφούν στο έντυπο Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση , 

να υπογραφούν από το υπεύθυνο άτομο στο Φορέα Υποδοχής και να αποσταλούν στο 

Τμήμα Νοσηλευτικής προς έγκριση από τον αρμόδιο Συντονιστή Erasmus. Η 

αποστολή του παραπάνω εντύπου θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα. 

Εφόσον οι φοιτητές το επιθυμούν και η εργασία τους στον Φορέα Υποδοχής 

αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποδοτική, υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσουν 

την παράταση της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης. Αυτή η δυνατότητα προσφέρεται 

εφόσον, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της 

Πρακτικής Άσκησης στον Φορέα Υποδοχής,  οι φοιτητές εξασφαλίσουν τα παρακάτω: 

 Επικοινωνία με το Τμήμα Erasmus της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολής για τη 

δυνατότητα κάλυψης της παράτασης από τα διαθέσιμα κονδύλια. 

 Επιβεβαίωση ότι η παράταση αφορά περίοδο η οποία ακολουθεί αμέσως μετά την 

τρέχουσα περίοδο Πρακτικής Άσκησης (συμπεριλαμβανομένων των επίσημων 

αργιών και περιόδων εορτών) 

 Εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του Φορέα Υποδοχής και του Συντονιστή 

Erasmus του Τμήματος Νοσηλευτικής 

 Κάλυψη των ασφαλιστικών (καλύψεις υγείας, προσωπικού ατυχήματος και 

γενικής αστικής ευθύνης) για το διάστημα παράτασης. 

 Τροποποίηση του πεδίου  During the Mobility στο Learning Agreement for 

Traineeships από τον Φορέα Υποδοχής το με τις σχετικές τροποποιήσεις . 

 Αποστολή του εντύπου μέσω email στο Τμήμα Erasmus της Αλεξάνδρειας 

Πανεπιστημιούπολης . 

Στη συνέχεια, το Τμήμα Erasmus θα ελέγξει την αίτησή και θα  ενημερώσει 

σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της παράτασης της Πρακτικής Άσκησής των 

φοιτητών. Εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί στον λογαριασμό σας η ανάλογη 

χρηματοδότηση. 
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Πριν από την αναχώρηση από τον Φορέα Υποδοχής 

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και πριν την αναχώρησή των 

φοιτητών από τον Φορέα Υποδοχής, πρέπει συμπληρώσουν την ενότητα «After the 

Mobility» από το Learning Agreement for Traineeships όπου θα περιγράφεται η 

διάρκεια και το περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης, και το οποίο θα υπογραφεί από 

τον επιβλέποντα και του Φορέα απασχόλησης. 

Επίσης το Τμήμα Νοσηλευτικής χορηγεί στους φοιτητές βιβλιάριο Πρακτικής 

Άσκησης με εβδομαδιαία καταγραφή των αντικειμένων άσκησης τους. Το βιβλιάριο 

Πρακτικής Άσκησης πρέπει να συμπληρωθεί από τους φοιτητές και να υπογραφεί από 

αυτούς καθώς και από τον επιβλέποντα του Φορέα Υποδοχής. Τέλος στο Βιβλιάριο 

Πρακτικής Άσκησης ο Φορέας Υποδοχής αξιολογεί την απόδοση των φοιτητών. 

Μετά την επιστροφή 

Αμέσως μετά την επιστροφή από τον  Φορέα Υποδοχής και το αργότερο μέσα σε 

1 μήνα, θα πρέπει οι φοιτητές να: 

 συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 

(EU- Survey). Ο σχετικός σύνδεσμος αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κοντά στην προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετακίνησης με 

email στον ιδρυματικό λογαριασμό του/της κάθε φοιτητή/τριας. 

 συμπληρώσουν το τελικό τεστ γλωσσικής αξιολόγησης (OLS) (εφόσον είχατε 

υποβάλει το αρχικό). 

 καταθέσουν ηλεκτρονικά στο Τμήμα Erasmus της Αλεξάνδρειας 

Πανεπιστημιούπολής το έγγραφο After the Mobility . 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, το Τμήμα Erasmus  της Αλεξάνδρειας 

Πανεπιστημιούπολη ελέγχει την περίοδο Πρακτικής Άσκησης ή After Placement στον 

Φορέα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται  στο 

After the Mobility και αφού τα αντιπαραβάλει με την περίοδο για την οποία δόθηκε η 

προβλεπόμενη χρηματοδότηση θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες (λαμβάνοντας 

πάντα υπόψη την προϋπόθεση για την επιστροφή τουλάχιστον του 50% των 

δηλωθεισών πιστωτικών μονάδων): 
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 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, θα σας καταβάλει το υπολειπόμενο 

20% του συνολικού ποσού της, 

 Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ή Afte 

Placement στον Φορέα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη -με 

βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης-, θα υπάρξει 

συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού και είτε θα προκύψει 

μηδενικό υπόλοιπο, είτε θα κατατεθεί στο λογαριασμό το δικαιούχο ποσό 

μικρότερο από το αρχικά υπολογιζόμενο, είτε θα ζητηθεί από τον φοιτητή να 

επιστρέψει μέρος της πρώτης δόσης που έχει ήδη λάβει. 

 Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν  τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά το 

ΔΙΠΑΕ διατηρεί  το δικαίωμα να σας ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του 

συνόλου της χρηματοδότησης την όποια ο φοιτητής έχει πάρει, καθώς δεν μπορεί 

να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. 

 

Επιχορήγηση Κινητικότητας 

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος 2022, φοιτητές/τριες και 

προσφάτως απόφοιτοι οι οποίοι μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση λαμβάνουν το 

ποσό χρηματοδοτικής συνεισφοράς για σπουδές, προσαυξημένο κατά 150 ευρώ το 

μήνα. 

Επομένως, το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται 

στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση- after placement καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα 

υποδοχής και διαμορφώνεται ως εξής: 
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Ομάδες 

Χωρών 
Χώρες 

Ποσό 

μηνιαίας 

επιχορήγησης 

(€/μήνα) 

Ομάδα 1 

Χώρες με 

υψηλό 

κόστος 

διαβίωσης 

Δανία,    Φινλανδία,    Ισλανδία,    Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, 

Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία 

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, 

Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο) 

670 

Ομάδα 2 

Χώρες με 

μεσαίο 

κόστος 

διαβίωσης 

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 

Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία 

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, 

Μονακό, 

Σαν Μαρίνο, Βατικανό) 

620 

Ομάδα 3 

Χώρες με 

χαμηλό 

κόστος 

διαβίωσης 

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, 

Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, 

Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια 

Μακεδονία, Τουρκία 

570 

Φοιτητές/τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που 

συμμετέχουν σε σπουδές ή πρακτική άσκηση, λαμβάνουν μια συμπληρωματική 

ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ε.Ε., για την κάλυψη των ατομικών δαπανών 

στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250 ευρώ ανά μήνα. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Η εκπόνηση εργασιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Στο νέο πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές δεν πραγματοποιούν πλέον 

πτυχιακή εργασία. Η κατάθεση εργασίας είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο του μαθήματος 

«Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας», αλλά και σε κάθε μάθημα στο οποίο ο εκάστοτε 

καθηγητής θέτει ως προϋπόθεση την εκπόνησή της προκειμένου να ολοκληρώσουν οι 

φοιτητές τις υποχρεώσεις τους για το συγκεκριμένο μάθημα. Εκπαιδευτικά, η εκπόνηση 

εργασιών υποστηρίζεται από τα μαθήματα της Μεθοδολογίας Έρευνας και Συγγραφής 

Επιστημονικής Εργασίας. Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να συνοψίσει τεχνικές και 

δομικές κατευθυντήριες οδηγίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα, η 

πληρότητα και η ομοιομορφία του περιεχομένου των εργασιών που κατατίθενται από 

τους φοιτητές.   

Η εργασία μπορεί να πραγματοποιείται κατά μόνας ή κατά ομάδες, (όπως ορίσει 

ο διδάσκων  καθηγητής) και αφορά σε βιβλιογραφική ανασκόπηση (κριτική ανάλυση 

και συζήτηση βιβλιογραφικών δεδομένων) ή σε άλλου τύπου έρευνα, με θεματολογία  

από το χώρο της υγείας.  

Ο σκοπός εκπόνησης της εργασίας είναι διττός: 

α) να προσεγγίσει ο φοιτητής φαινόμενα που απαντώνται ευρύτερα στην καθημερινή 

νοσηλευτική πρακτική, προκειμένου να παρουσιάσει τις νέες, τεκμηριωμένες έννοιες, 

προτάσεις ή/και διάφορα θεωρητικά μοντέλα,  

β) να αποκτήσει την τρέχουσα επιστημονική και εμπειρικά τεκμηριωμένη γνώση στο 

υπό μελέτη φαινόμενο, όπως αυτή προκύπτει μέσα από την ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία, ώστε  να μπορεί να την εφαρμόσει στην  καθημερινή κλινική πράξη. 

Με άλλα λόγια, οι φοιτητές μπορούν να διερευνήσουν, ποικίλα φαινόμενα που 

αφορούν στη νοσηλευτική πρακτική και την ολιστική φροντίδα, προσδιορίζοντας έτσι 

τους τρόπους με τους οποίους θα συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην προαγωγή της 

επιστήμης, στη βελτίωση της υγείας και στην πρόληψη της ασθένειας. 

Άλλωστε στη νοσηλευτική έρευνα, τα ερωτήματα είναι πολλά και διαφορετικά, 

λόγω της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης ύπαρξης και κυρίως λόγω της 
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πολλαπλότητας των πλαισίων στα οποία δρουν οι νοσηλευτές. Θέματα τα οποία θα 

μπορούσαν να διερευνηθούν βιβλιογραφικά αφορούν σε περιβαλλοντικές επιδράσεις 

στα συστήματα παροχής φροντίδας, σε διεργασίες λήψης κλινικών και άλλων 

αποφάσεων σε ποικίλα προβλήματα υγείας, σε διαδικασίες προσαρμογής των 

ανθρώπων σε κρίσιμες εμπειρίες ζωής (π.χ. χρόνιες νόσοι ή αναπτυξιακές αλλαγές), στη 

φύση της αλληλεπίδρασης μεταξύ νοσηλευτή, ασθενή και οικογένειας κ.λπ. 

 

Σχεδιασμός της εργασίας 

Το σχέδιο της εργασίας δεν είναι δεδομένο και στατικό, αλλά εξαρτάται      από το 

θέμα και το είδος της. Ωστόσο η βασική δομή είναι η εξής: 

 Εξώφυλλο 

 Εσώφυλλο 

 Ευχαριστίες (προαιρετικά)  

 Πίνακας περιεχομένων 

 Κατάλογος πινάκων, σχημάτων, εικόνων, συντμήσεων κτλ. 

 Πρόλογος 

 Εισαγωγή 

 Κυρίως μέρος 

 Συμπεράσματα - Προτάσεις  

 Περίληψη στην Ελληνική γλώσσα με λέξεις κλειδιά 

 Περίληψη στην Αγγλική γλώσσα με λέξεις κλειδιά 

 Βιβλιογραφία 

 Παραρτήματα 

 

Εξώφυλλο:  

Στο εξώφυλλο της εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται το Ίδρυμα, η Σχολή, το 
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Τμήμα, ο τίτλος της εργασίας και το ονοματεπώνυμο του φοιτητή. Επίσης,  ο τόπος και 

η χρονολογία εκπόνησης της εργασίας. 

Εσώφυλλο:  

Στην επόμενη σελίδα αναγράφεται μόνο ο τίτλος της εργασίας. 

Ευχαριστίες:  

Η ενότητα είναι προαιρετική. Απευθύνεται σε όσους συνέβαλαν ουσιαστικά 

στην ολοκλήρωση της εργασίας. Π.χ. δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι ήταν πρόθυμοι 

στην παροχή στοιχείων από το χώρο εργασίας τους, καταξιωμένοι επιστήμονες που 

βοήθησαν το φοιτητή κατά τη μεθοδολογική προσέγγιση, σημαντικά πρόσωπα που 

στήριξαν το φοιτητή στην εκπόνηση της εργασίας κ.ά. Οι ευχαριστίες εάν δεν 

αναγραφούν σε ξεχωριστή σελίδα, παρατίθενται στην τελευταία παράγραφο του 

προλόγου. 

Πίνακας περιεχομένων:  

Πρόκειται για  κατάλογο στον οποίο αναφέρονται όλα τα κεφάλαια, τα υπο- 

κεφάλαια και τα τυχόν παραρτήματα που υπάρχουν. Ο πίνακας περιεχομένων θα 

περιέχει και την ένδειξη της αντίστοιχης σελίδας μέσα στο κείμενο. Η αρίθμησή τους 

γίνεται σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα. Ο τίτλος των κεφαλαίων της εργασίας 

γράφεται με κεφαλαία γράμματα ενώ οι τίτλοι των υποκεφαλαίων γράφονται με πεζά 

γράμματα και με εσοχή. 

Πρόλογος: 

Στον πρόλογο αναφέρονται η σημαντικότητα του θέματος και οι λόγοι επιλογής 

του. Θα πρέπει να είναι σύντομος και μη ξεπερνά τη μία σελίδα. Ο πρόλογος δεν 

περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές. 

Στην πρώτη παράγραφο θα πρέπει να παρουσιάζεται η σημαντικότητα του 

θέματος (πχ για την κοινωνία…. στη σύγχρονη εποχή….. πολλές μορφές καρκίνου και 

υψηλά τα ποσοστά, δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα ατυχήματα…). Στη δεύτερη παράγραφο 

θα μπορούσαν να αναφέρονται κάποια στοιχεία όπως π.χ.….παρόλα αυτά η επιστήμη 

εξελίσσεται…. ίαση στις περισσότερες μορφές καρκίνου, η οποία περιλαμβάνει την 

κάλυψη ολιστικά των αναγκών του παιδιού και της οικογένειάς του……………… Στην 

τρίτη παράγραφο θα πρέπει να αναφερθεί ο λόγος επιλογής του θέματος (π.χ. ο 
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νοσηλευτικός ρόλος είναι πολύ σημαντικός στην ολιστική αντιμετώπιση του  παιδιού κλπ 

… ώστε να συμβάλουμε στην επιστημονική γνώση και αργότερα ως μελλοντικοί 

επαγγελματίες υγείας να προωθήσουμε την ιδέα και να την κάνουμε πράξη. Αυτό 

ουσιαστικά μας έδωσε το ερέθισμα…. Στην τελευταία παράγραφο του προλόγου 

μπορούν να συμπεριληφθούν οι ευχαριστίες (προαιρετικά). 

Εισαγωγή 

Η εισαγωγή περιλαμβάνει τους ορισμούς των εννοιών που περιλαμβάνονται 

στον τίτλο. Επίσης, σε αυτό το σημείο διατυπώνεται ο σκοπός της πραγματοποίησης 

της εργασίας (π.χ. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι ανάγκες της 

ψυχολογικής στήριξης των παιδιών με καρκίνο προκειμένου να διατυπωθούν 

τεκμηριωμένες προτάσεις για την παροχή ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας τόσο στα ίδια 

τα παιδιά, όσο και στις οικογένειές τους). Γίνεται, επίσης, μικρή αναφορά στη δομή και 

το περιεχόμενο της εργασίας. Η εισαγωγή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2-2,5 σελίδες. 

Στις περιπτώσεις βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η εισαγωγή θα πρέπει πολύ 

σύντομα, αλλά περιεκτικά να αναφέρει: 

- Το αντικείμενο της μελέτης, τον τρόπο προσέγγισής του και τυχόν παρεμφερή θέματα, 

τα οποία δεν κάλυψε η μελέτη για συγκεκριμένους λόγους. 

- Σύντομη ιστορική αναδρομή του θέματος, που θα εξετάζει το επιστημονικό, ιστορικό, 

θεσμικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, ή άλλο πλαίσιο του αντικειμένου. 

- Την περιγραφή του αντικειμένου, όπως παρουσιάζεται στη σύγχρονη εποχή, τους 

σχετικούς προβληματισμούς και τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις που 

εκφράζονται. 

Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις ερευνητικής εργασίας, η εισαγωγή πρέπει  να 

περιλαμβάνει: 

- Τον προσδιορισμό του θέματος. 

- Τη σχετική διεθνή εμπειρία αναφορικά με το θέμα. 

- Το σκοπό και τους στόχους της. 

- Περιγραφή της γενικής μεθοδολογίας (είδος έρευνας) . 



 

 

 ΔΙΕΘΝΕΣ     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΤΗΣ        ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

18 

 

- Συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν. 

Κυρίως μέρος 

Το κυρίως μέρος αποτελείται από αριθμημένα κεφάλαια και υποκεφάλαια που 

αναπτύσσονται ανάλογα με το θέμα και το είδος της εργασίας. Στο κυρίως μέρος 

υπάρχει λεπτομερής ανάπτυξη του θέματος με ακρίβεια και λογική συνοχή.   Η ανάλυση 

των διαστάσεων και προεκτάσεων του θέματος, η παράθεση, τεκμηρίωση και συζήτηση 

των βιβλιογραφικών δεδομένων και η παρεμβολή των απόψεων του/των συγγραφέα/ων 

αποτελούν τα θεμελιώδη στοιχεία του κυρίως κειμένου. 

Σε περίπτωση που η εργασία αφορά σε περιγραφική ή άλλου τύπου έρευνα, η 

σειρά παρουσίασης των δεδομένων θα είναι ως εξής: α) Γενικό μέρος, β) Ειδικό μέρος 

Το Ειδικό μέρος θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής : 

Μεθοδολογία της Έρευνας 

- Σχεδιασμός της έρευνας (είδος έρευνας) 

- Περιγραφή του δείγματος 

- Εργαλεία μέτρησης 

- Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

- Ανάλυση των δεδομένων (ποσοτικές ή ποιοτικές τεχνικές) 

- Αποτελέσματα 

- Συζήτηση 

- Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Συμπεράσματα – προτάσεις 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να αναφέρονται οι επιπτώσεις στην πράξη του 

θέματος που έχει αναλυθεί, οι πιθανοί περιορισμοί της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ή 

της μεθοδολογίας που έχει χρησιμοποιηθεί και το σύνολο προτάσεων για πιθανές 

εφαρμογές στην έρευνα ή στην πράξη. Τα συμπεράσματα εξάγονται από τις συνόψεις 

κάθε κεφαλαίου. Στις προτάσεις αναγράφονται για παράδειγμα: α) τι προτείνουν οι 

συγγραφείς της εργασίας ότι θα έπρεπε να διερευνηθεί μελλοντικά όσον αφορά το θέμα  
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και β) τι λείπει από την εφαρμογή στην πράξη ή στην πραγματικότητα και προτείνεται 

πως θα έπρεπε να γίνει στο μέλλον από τους αρμόδιους κλπ. 

Περίληψη  στην Ελληνική (Η έκταση ορίζεται από τον καθηγητή). 

Η περίληψη θα πρέπει να διαθέτει συνοχή, να είναι ακριβής, περιεκτική  και 

να μην προσθέτει νέα δεδομένα, πέραν από αυτά που έχουν αναφερθεί στο κείμενο της 

εργασίας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

- Τις επιστημονικές γνώσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε ο σκοπός της εργασίας, καθώς 

και το σκοπό της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

- Τα βασικά συμπεράσματα 

Περίληψη στην αγγλική  

Εάν αφορά σε ερευνητική εργασία η περίληψη θα περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 

Εισαγωγή/σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα. 

Κάθε περίληψη ακολουθείται από, μέχρι έξι(6), λέξεις-κλειδιά, οι οποίες 

υποδεικνύουν το περιεχόμενο, το σκοπό και το επίκεντρο του άρθρου. 

Βιβλιογραφία 

Η εργασία θα πρέπει να υποστηρίζεται από έγκυρη και σύγχρονη βιβλιογραφία, 

Ελληνική και διεθνή. Το σύστημα συγγραφής της βιβλιογραφίας που θα επιλεγεί είναι 

το ίδιο σε όλη την εργασία και καθορίζεται σε συνεργασία με τον διδάσκοντα καθηγητή. 

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα αναγνωρισμένο σύστημα π.χ. 

 Σύστημα Vancuver 

 Σύστημα Harvard 

Βιβλιογραφικές αναφορές (με μορφοποίηση κατά ΑΜΑ - American Medical 

Association citation style). Είναι ο κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκε από τον 

συγγραφέα και αφορά σε όλες τις ιδέες και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 

κείμενο.  

Παραρτήματα 

Τα Παραρτήματα παρατίθενται στο τέλος της εργασίας και μπορεί να 

περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια, στατιστικούς πίνακες ή εικόνες που είναι χρήσιμα για 
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την κατανόηση της εργασίας. Το κάθε Παράρτημα έχει το δικό του τίτλο και υπάρχει 

η αναφορά του στο κείμενο. Το κάθε Παράρτημα έχει ανεξάρτητη αρίθμηση των 

σελίδων του, με λατινικούς χαρακτήρες. 

Τεχνικές οδηγίες   συγγραφής 

Το μέγεθος της εργασίας και η έκταση της ανάλυσης του θέματος 

προσδιορίζονται  από τον διδάσκοντα καθηγητή. 

Τα περιθώρια κάθε σελίδας Α4, ορίζονται σε 2 cm αριστερά και δεξιά και 2,5 

cm πάνω και κάτω. Κάθε παράγραφος θα αρχίζει από την άκρη με εσοχή. Όλες οι 

σελίδες αριθμούνται, με ένδειξη που αναγράφεται στην άνω δεξιά γωνία τους, 

αρχίζοντας από τη σελίδα τίτλου. Μέσα στο κείμενο δεν χρησιμοποιούνται 

υπογραμμίσεις ή έντονοι (bold) χαρακτήρες, αλλά πλάγιοι (italic) για τα σημεία που 

κρίνεται ότι πρέπει να δοθεί έμφαση. 

Το κείμενο της εργασίας θα πρέπει να είναι χωρισμένο σε παραγράφους. Η 

παραγραφοποίηση βοηθά στην κατάτμηση ενός κειμένου ώστε αυτό να γίνεται 

ευκολότερα αναγνώσιμο και περισσότερο κατανοητό. Καλό είναι να αποφεύγονται οι 

πολύ μεγάλες παράγραφοι, αλλά και οι πολύ μικρές (παράγραφοι-προτάσεις). 

Κάθε κεφάλαιο αρχίζει από ιδιαίτερη σελίδα. Τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια 

αυτών, αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Η αρίθμηση των υποκεφαλαίων 

περιλαμβάνει και τον αριθμό του κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου, στο οποίο ανήκουν, π.χ. 

1.1., 1.2. ή 1.1.1., 1.2.1., 1.2.2. κ.ο.κ 

Κεφαλίδες, υποκεφαλίδες κλπ. Οι κεφαλίδες μπορούν να είναι τριών (3) επιπέδων, 

ίδιας γραμματοσειράς: 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1. στο κέντρο της σελίδας με κεφαλαία γράμματα. 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας με πεζά γράμματα 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας με πεζά και λοξά γράμματα Εάν 

κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη περεταίρω υποδιαιρέσεων, προτείνεται η χρήση 

κουκίδων για τις υπόλοιπες υποκεφαλίδες. 

Οι Πίνακες και τα Σχήματα αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς αριθμούς 

και έχουν βραχύ τίτλο που αναγράφεται στο άνω μέρος της σελίδας. Όλοι οι πίνακες 

αναφέρονται στα σημεία του κειμένου που αντιστοιχούν. Η έκταση κάθε πίνακα δεν 
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πρέπει να υπερβαίνει τη μια σελίδα. Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πολλοί πίνακες και 

πολλές εικόνες, τότε μέσα στο κείμενο εισάγονται οι περισσότερο σημαντικοί/κές, και 

οι υπόλοιποι/πες μεταφέρονται σε ένα Παράρτημα στο τέλος, μετά τη βιβλιογραφία, 

όπου και παραπέμπεται ο αναγνώστης. Οι εικόνες και οι πίνακες αριθμούνται 

ξεχωριστά κατά αύξουσα σειρά μέσα σε κάθε κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας ως πρώτο 

στοιχείο αρίθμησης τον αριθμό του κεφαλαίου. Οι πίνακες του Παραρτήματος 

αριθμούνται επίσης ξεχωριστά. Έτσι, για παράδειγμα ο πρώτος πίνακας του κεφαλαίου 

5, θα αριθμηθεί ως Πίνακας 5.1, και η πρώτη εικόνα του ιδίου κεφαλαίου θα αναφέρεται 

ως Εικόνα 5.1. 

Κάτω από κάθε Εικόνα και πάνω από κάθε Πίνακα αναγράφεται η αρίθμησή 

του και o τίτλος του. Π.χ. «Πίνακας 5.1. Κατανομή νοσηλευτικού προσωπικού κατά 

τμήμα». Από κάτω, τόσο στις Εικόνες όσο και στους Πίνακες αναγράφεται η πηγή, 

εκτός και αν πρόκειται για τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

εργασία. 

Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να είναι συνεχής και στην κάτω δεξιά πλευρά 

της σελίδας, ξεκινώντας από τη σελίδα τίτλου. 

Συγγραφή δεδομένων 

Ο τρόπος συγγραφής της εργασίας πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει 

στον φοιτητή να μεταφέρει το μήνυμα της καθαρά και συνοπτικά. Για αυτό πρέπει να 

δίνεται μεγάλη προσοχή στη δομή, τη σύνταξη και γραμματική του κειμένου. 

Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι καλογραμμένο και ευανάγνωστο. Η 

εργασία πρέπει να έχει λογική ροή και νοηματική συνοχή, γι’ αυτό απαιτούνται 

σύνδεσμοι μεταξύ των κεφαλαίων, ενοτήτων, υπο-ενοτήτων ακόμη και παραγράφων. 

Ακόμη πρέπει να αποφεύγεται η γραφή σε α’ ενικό ή α’ πληθυντικό πρόσωπο και η 

χρήση προσωπικών αντωνυμιών όπως «εγώ» ή «εμείς».  

Οι προτάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 4-5 σειρές και θα πρέπει να είναι 

συντακτικά άρτιες (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο). 

Όλοι οι παράγραφοι της εργασίας θα πρέπει να υποστηρίζονται με βιβλιογραφία. 

Απαγορεύεται η αντιγραφή. Κάνετε σύνθεση των πληροφοριών. 

 Για παράδειγμα κάτι που αναφέρεται σε 3 άρθρα ή βιβλία και το αναφέρουν 3 
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διαφορετικοί συγγραφείς, μπορεί να αποδοθεί με λόγια του συγγραφέα-φοιτητή, 

παραθέτοντας και τους 3 συγγραφείς. 

Οποιαδήποτε παράγραφος άλλου συγγραφέα χρησιμοποιείται σε μια εργασία θα 

πρέπει να εσωκλείεται σε εισαγωγικά και να ακολουθεί αναφορά στην πρωτογενή πηγή. 

Οποιοσδήποτε φοιτητής χρησιμοποιήσει υλικό είτε σε αντιγραφή είτε σε παράφραση 

χωρίς την ένδειξη της πηγής θα θεωρηθεί ένοχος λογοκλοπής και θα υποστεί ανάλογες 

κυρώσεις. 

Συχνά, γίνονται αναφορές σε συμπεράσματα που θεωρούνται γενικώς 

«αποδεκτά». Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παρέχονται οι βιβλιογραφικές πηγές για τη 

γενική άποψη ή όποια κριτική - θετική ή αρνητική - αναπτύσσεται. Βεβαίως, ο φοιτητής 

μπορεί (και θα πρέπει) να ασκήσει κριτική   επί των διαφόρων απόψεων, αυτό όμως θα 

πρέπει να γίνεται με τρόπο  ξεκάθαρο και χωρίς να αλλοιώνεται το νόημα των απόψεων 

των άλλων συγγραφέων. 

Στην περίπτωση των ανασκοπήσεων, πρέπει να αναφέρεται το έτος που έγινε η 

ανασκόπηση και το εύρος των ετών δημοσίευσης των μελετών που ανασκοπήθηκαν. 

Ανάλογες λεπτομέρειες πρέπει να αναφέρονται και στην περίπτωση ιστορικών μελετών. 

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου να υπάρχει εισαγωγική παράγραφος για το τι θα 

αναπτυχθεί σε αυτό το κεφάλαιο. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου να υπάρχει μια σύνοψη. 

Όλες οι συνόψεις των κεφαλαίων θα βοηθήσουν στη συγγραφή του τμήματος 

«Συμπεράσματα- Προτάσεις» 

Τα «ιατρικά» κομμάτια της εργασίας να είναι τεκμηριωμένα με σύγχρονες 

γνώσεις (βιβλία παθολογίας, χειρουργικής, παιδιατρικής κλπ…). Τα στατιστικά 

δεδομένα  από το διαδίκτυο θα πρέπει να είναι τα πιο πρόσφατα π.χ. για τα ποσοστά του 

καρκίνου στην παιδική ηλικία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα της 

ελληνικής παιδιατρικής εταιρείας κλπ.  

Στην εργασία δεν πρέπει να αναφέρονται ονοματεπώνυμα συγκεκριμένων 

ατόμων, νοσοκομείων ή άλλων φορέων, για τη διατήρηση της ανωνυμίας, εκτός αν 

υπάρχει ρητή αποδοχή εκ μέρους των αναφερομένων. 

Οι συντομογραφίες και τα σύμβολα πρέπει να χρησιμοποιούνται σπάνια και 

μόνον όταν επαναλαμβάνονται μεγάλα σε έκταση ονόματα ή εκφράσεις. Τα πλήρη 
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ονόματα ή εκφράσεις θα αναφέρονται ολόκληρα κατά την πρώτη χρήση, 

ακολουθούμενα από τη συντομογραφία σε παρένθεση. 

Το «ν» διατηρείται μόνο στις λέξεις που αρχίζουν από «κ, π, τ, ξ, ψ, μπ, ντ, γκ, 

τσ, τζ» όταν προηγείται το «τον, την». Προτιμείστε να μη γράφετε με απόστροφο π.χ. 

«σ’ αυτές τις συνθήκες» αλλά «σε αυτές τις συνθήκες» 

Προσοχή: Συντμήσεις λέξεων ή φράσεων επιτρέπονται, αρκεί να αναφέρονται, σε 

παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων στην 

περίληψη.  

 

Αξιολόγηση των εργασιών 

Κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας αποτελούν : 

 Ο βαθμός πρωτοτυπίας και δυσκολίας του θέματος. 

 Η σωστή μορφή και δομή της εργασίας. 

 Η σωστή χρήση και δομή της βιβλιογραφίας. 

 Η εσωτερική συγκρότηση και συνοχή της εργασίας. 

 Η σαφήνεια των στόχων, της μεθοδολογίας και των συμπερασμάτων. 

 Η αξιοποίηση υφιστάμενων γνώσεων και σύγχρονης βιβλιογραφίας. 

 Η σύνδεση συμπερασμάτων με θεωρητικά ζητήματα και με σημαντικά 

εργαστηριακά, διαγνωστικά ή άλλα προβλήματα της ελληνικής και διεθνούς 

πραγματικότητας στον τομέα της υγείας. 

 Η παρουσίαση της εργασίας, εάν προβλέπεται, δηλαδή η σωστή χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων, η σωστή αξιοποίηση του χρόνου, η επαρκής υποστήριξη 

του θέματος και η ικανοποιητική επικοινωνία με το ακροατήριο όταν υπάρχει. 
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Οδηγίες παρουσίασης εργασίας 

Ο καθηγητής μπορεί να ορίσει ως υποχρεωτική την παρουσίαση των εργασιών 

των φοιτητών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος του. Η παρουσίαση θα 

είναι αυστηρά μέγιστης διάρκειας 15 λεπτών (συνολικός χρόνος) και θα γίνεται με τη 

χρήση εποπτικών μέσων. Ο φοιτητής καλείται να παρουσιάσει την εργασία του 

κάνοντας χρήση του προγράμματος PowerPoint. Στην παρουσίασή του ο φοιτητής, θα 

πρέπει να συνοψίζει το περιεχόμενο των βασικών ενοτήτων της εργασίας (σκοπός, 

ορισμοί-έννοιες του τίτλου, περιεχόμενα, κεφάλαια της εργασίας), δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στα στο βασικό κεφάλαιο της εργασίας. Η ανάλυση και   επεξήγηση των όσων 

συνοπτικά αναφέρονται στις διαφάνειες, θα γίνει από τον φοιτητή, «από στήθους», 

χωρίς δηλαδή να κάνει ανάγνωση κάποιου  κειμένου. 

Θα ακολουθεί μέχρι 15λεπτη συζήτηση από τον καθηγητή και τους φοιτητές. 

Ο συνολικός χρόνος για την παρουσίαση και τις ερωτήσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνάει 

τα 30 λεπτά. 
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