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Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια προκειμένου να διαχειριστεί την αίτηση  και να παρακολουθήσει την πορεία της Πρακτικής Άσκησης 
της Σχολής/Τμήματος που ανήκει εισέρχεται στο http://dasta.auth.gr  (Εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1. Αρχική εικόνα συστήματος ΔΑΣΤΑ 

http://dasta.auth.gr/
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Κάνοντας κλικ στην πράσινη επιλογή Πρακτική Άσκηση και επιλέγοντας Διαχείριση Πρακτικής Άσκησης και έπειτα Φοιτητές/ 
Φοιτήτριες (Εικόνα 2) ο χρήστης ανακατευθύνεται σε σελίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου και εισάγει τα στοιχεία του 
Ιδρυματικού Λογαριασμού δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό που χρησιμοποιεί και στο email του (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 2. Επιλογή σύνδεσης στη διαχείριση πρακτικής άσκησης 
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Εικόνα 3. Εισαγωγή στοιχείων λογαριασμού 

Στην περίπτωση που δοθούν τα σωστά στοιχεία ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα διαχείρισης της πρακτικής άσκησης 
του Τμήματός του. 
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Η πρώτη οθόνη που βλέπει ο χρήστης εμφανίζει τις διαθέσιμες περιόδους πρακτικής άσκησης του Τμήματός του (Εικόνα 4).  

Επειδή ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες από μία περίοδοι θα πρέπει να επιλεγεί αυτή που ενδιαφέρει τον χρήστη  

 

Εικόνα 4. Επιλογή Περιόδου Πρακτικής Άσκησης 

Θα εμφανιστούν οι φορείς που διαθέτουν θέσεις πρακτικής άσκησης για αυτή την περίοδο, η περιοχή οπού θα διενεργηθεί η 
πρακτική άσκηση, ο τίτλος της θέσης και ο συνολικός αριθμός θέσεων που διαθέτει ο φορέας [Εικόνα 7]. 
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Επάνω από τον πίνακα των θέσεων εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει για πόσες θέσεις μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον 
του ο φοιτητής και για πόσες περιόδους. 

Αν ο χρήστης δε γνωρίζει την περιοχή διενέργειας της πρακτικής άσκησης που αναγράφεται, μπορεί να πατήσει επάνω στο 
όνομα της περιοχής και θα ανοίξει νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησής του όπου θα εμφανιστεί η περιοχή με τη βοήθεια 
των Google Maps. Αν ο φοιτητής/ η φοιτήτρια, ενδιαφέρεται να δηλώσει την προτίμησή του/της για μια θέση δηλώνει τον 
αριθμό προτίμησής και πατάει το κουμπί «Αίτηση».  

 

Εικόνα 5. Οι θέσεις μιας περιόδου όπου μπορεί να κάνει αίτηση  χρήστης 
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Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης της επιλογής. Στη στήλη της ενέργειας το κουμπί αλλάζει και στη θέση του 
«Αίτηση» υπάρχει το «Ακύρωση» [Εικόνα 6]. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την επιλογή του μπορεί 
να πατήσει στο κουμπί «Ακύρωση». 

 

Εικόνα 6. Επιτυχής αποθήκευση προτίμησης 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετέχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ πρέπει να 
συμπληρώνουν το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Στο τέλος κάθε εβδομάδας της πρακτικής άσκησης πρέπει να συμπληρώνεται ένα 
σύντομο κείμενο όπου θα περιγράφεται η πρακτική άσκηση της εβδομάδας που πέρασε. Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο βρίσκεται 
στην επιλογή Ημερολόγιο. Εκεί ο χρήστης επιλέγει την εβδομάδα που πέρασε στο πεδίο Εβδομάδα καταχώρησης και στο 
πεδίο Κείμενο εισάγει το κείμενο περιγραφής [Εικόνα 7]. 

 

Εικόνα 7. Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. 
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Πατώντας στο κουμπί Καταχώρηση καταχωρείται το κείμενο στο σύστημα [Εικόνα 8]. Κάθε εβδομάδα οι χρήστες μπορούν να 
επιλέξουν από το ημερολόγιο την εβδομάδα που πέρασε και την προηγούμενή της. Οι υπόλοιπες εβδομάδες δεν εμφανίζονται. 
Οι χρήστες πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν το ημερολόγιο κάθε εβδομάδα. Η συμπλήρωση του ημερολογίου ελέγχεται 
κάθε εβδομάδα ηλεκτρονικά από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και ενημερώνει τους χρήστες που έχουν παραλείψει να το 
συμπληρώσουν. Μη συμμόρφωση με τη συμπλήρωση του ημερολογίου οδηγεί σε ακύρωση της σύμβασης του φοιτητή/της 
φοιτήτριας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει μια καταχώρηση και να εισάγει στο σύστημα νέα κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας. 

 

 

Εικόνα 8. Καταχώρηση στο ημερολόγιο 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Την επόμενη ημέρα από τη λήξη της πρακτικής άσκησης ενεργοποιείται η αξιολόγηση του προγράμματος από τους φοιτητές 
και της φοιτήτριες. Προκειμένου να συμπληρώσουν την αξιολόγηση οι χρήστες επιλέγουν από το μενού την επιλογή 
Αξιολόγηση. Ο χρήστης συμπληρώνει την αξιολόγηση και πατά στο κουμπί «Αποθήκευση» προκειμένου να αποθηκευτούν τα 
στοιχεία της αξιολόγησης  
 

 
Εικόνα 9. Αξιολόγηση του προγράμματος 
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- Τέλος εγχειριδίου - 
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Για οποιαδήποτε απορία ή σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, παρακαλώ, 
επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Κτήριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος Όροφος 

Τηλέφωνα: 2310997187, 2310997136 

email:praktiki@auth.gr 
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