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Συντάκτης – Τεχνικός Υπεύθυνος: Ιάκωβος Δάλλας – 
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Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στην χρήση 
του συστήματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ 

Στο email praktiki@duth.gr ή στα τηλέφωνα 
2531039143 και 2531039321    
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Εγχειρίδιο Χρήσης για Φορείς Υποδοχής 
1. Πρώτη είσοδος στο Σύστημα Πρακτικής Άσκησης  

 

Ο επόπτης του Φορέα Υποδοχής λαμβάνει στο email του έναν σύνδεσμο για την αξιολόγηση της 
Πρακτικής Άσκησης και τη βεβαίωση. Την πρώτη φορά που θα εισέλθει ο επόπτης του Φορέα 
Υποδοχής στο σύστημα θα του ζητηθεί να εισάγει έναν νέο προσωπικό κωδικό (password). 
Αυτός θα πρέπει να αποτελείται το πολύ από 9 λατινικούς αριθμούς και γράμματα.  

 

Εικόνα 1. Εισαγωγή κωδικού από φορέα 

Μόλις αποθηκευτεί ο νέος κωδικός εμφανίζεται μήνυμα με σύνδεσμο προς την αξιολόγηση και 
τη βεβαίωση 

 

Εικόνα 2. Επιτυχής αποθήκευση κωδικού 

 
2. Επόμενες είσοδοι στο Σύστημα Πρακτικής Άσκησης 

 

Μετά την πρώτη είσοδο στο σύστημα, μόλις θα  κάνει κλικ στον σύνδεσμο που θα του έχει 
αποσταλεί, παρουσιάζεται η αρχική σελίδα φορέα όπου του ζητάει να βάλει τον κωδικό 
(password), (που έχει ήδη ορίσει κατά την πρώτη είσοδό του).  

Σε περίπτωση που ο επόπτης έχει ξεχάσει τον κωδικό (password), υπάρχει κουμπί για την 
αποστολή email υπενθύμισης του κωδικού. 



 

Εικόνα 3. Εισαγωγική οθόνη αξιολόγησης 

 

3. Σελίδα Αξιολόγησης ασκούμενων φοιτητών 
 

Εισάγοντας τα σωστά στοιχεία ο επόπτης εισέρχεται στην κεντρική σελίδα της αξιολόγησης της 
Πρακτικής Άσκησης. Στην αρχή της σελίδας αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του. Η σελίδα αυτή 
περιλαμβάνει σύντομες οδηγίες για την αξιολόγηση καθώς και τα ονοματεπώνυμα των 
ασκούμενων φοιτητών. 

 

Εικόνα 4. Εμφάνιση ασκούμενων για αξιολόγηση 

Επιλέγοντας ασκούμενο/ασκούμενη ο φορέας μεταφέρεται στη σελίδα αξιολόγησης του 
ασκούμενου όπου καλείται να τη συμπληρώσει. 

 



 

Εικόνα 5. Αξιολόγηση ασκούμενου 

 
4. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης 

 

Στο κάτω μέρος της αξιολόγησης κάθε ασκούμενου/ης υπάρχει η βεβαίωση ολοκλήρωσης 
Πρακτικής Άσκησης. Όλα τα στοιχεία είναι ήδη συμπληρωμένα. Ο επόπτης του Φορέα Υποδοχής 
θα πρέπει να συμπληρώσει την έδρα του φορέα καθώς και τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 
Προσοχή! Θα πρέπει να συμπληρωθεί το όνομα του νόμιμου εκπρόσωπου και όχι του επόπτη! 



 

Εικόνα 6. Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης 

  

5. Υποβολή Αξιολόγησης και Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης 
Μόλις ο επόπτης του Φορέα Υποδοχής συμπληρώσει την αξιολόγηση και τα στοιχεία της 
βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης πρέπει να πατήσει το κουμπί «Υποβολή» για να υποβληθεί 
επιτυχώς η αξιολόγηση και η βεβαίωση. 

Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται μήνυμα στον επόπτη του Φορέα Υποδοχής ότι έχει κάνει 
την αξιολόγηση και τη βεβαίωση. Σημειώνεται ότι για λόγους ασφαλείας, ο επόπτης του Φορέα 
Υποδοχής μπορεί να τροποποιήσει την αξιολόγηση αλλά ΟΧΙ τη βεβαίωση.  



 

Εικόνα 7. Οθόνη φορέα μετά την αξιολόγηση – 1 

 

Εικόνα 8. Οθόνη φορέα μετά την αξιολόγηση -2 


