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Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνετε αίτηση σε αγγελίες Φορέων είναι η αίτησή σας για Πρακτική 

Άσκηση να έχει εγκριθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστηµίου. Κριτήριο έγκρισης 

της αίτησης αποτελεί ο µέσος όρος βαθµολογίας.   

Είσοδος στο ΠΣ ∆.Α.ΣΤΑ. ως φοιτητής 

Επισκεφθείτε το web site του πληροφοριακού συστήµατος ∆.Α.ΣΤΑ. στη διεύθυνση dasta.uom.gr ή από την κεντρική 

ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας www.uom.gr, µέσω του link «∆ΑΣΤΑ - ∆οµή Απασχόλησης και 
Σταδιοδροµίας» (στην ενότητα «ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ») 

 

Εικόνα 1 – Πύλη εισόδου στο  ΠΣ ∆.Α.ΣΤΑ. 

 

Εικόνα 2 – Οθόνη µε πληροφορίες σύνδεσης στο ΠΣ ∆.Α.ΣΤΑ. 

Επιλέγετε «Σύνδεση» 

Συνδεθείτε µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) που χρησιµοποιείτε για τις λοιπές 

υπηρεσίες που απολαµβάνετε ως φοιτητές του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (STUDENTS WEB, COMPUS, 

ΕΥ∆ΟΞΟΣ κ.ά.) 
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Είσοδος στο υποσύστηµα Πρακτικής Άσκησης  

Επιλέγετε το εικονίδιο «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης» και στη συνέχεια το «Οι επιλογές µου» 

 

Επιλέγετε «Οι αιτήσεις µου Πρακτικής Άσκησης» 

 

 

Εικόνα 3 – Εύρεση της αίτησής µου  
 

Στη συνέχεια (Εικόνα 4), εµφανίζεται το πλαίσιο «Οι Πρακτικές µου», από το οποίο µπορείτε να δείτε όλες 
τις αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης που έχετε υποβάλει στο παρελθόν καθώς και την τρέχουσα αίτησή σας.  

 
Στο πεδίο «Στοιχεία Πρακτικής Άσκησης» εµφανίζεται η κατάσταση της εκάστοτε αίτησης 

(Εγκρίθηκε/Απορρίφθηκε). Αφού εντοπίσετε την τρέχουσα αίτησή σας, επιλέγετε το πεδίο 

«Λεπτοµέρειες», όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Εικόνα 4 – Προβολή της αίτησής µου  
 

Στη συνέχεια, εµφανίζεται η καρτέλα µε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα στοιχεία της Πρακτικής σας 

Άσκησης και την επιλογή για αιτήσεις σε αγγελίες Φορέων. 

 

Εικόνα 5 –Μετάβαση σε αγγελίες ΠΑ 

 

 

Εφόσον η αίτησή σας εµφανισθεί 
σε κατάσταση «Εγκρίθηκε», 
επιλέξτε «Αγγελίες Πρακτικής 
άσκησης» για να κάνετε αίτηση σε 
θέσεις ΠΑ. 
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Εικόνα 6 – Αναζήτηση για αγγελίες ΠΑ βάσει κριτηρίων 

Χρησιµοποιώντας τη µηχανή αναζήτησης, 
µπορείτε να αναζητήσετε αγγελίες ΠΑ 
βάσει των κριτηρίων που θα θέσετε. 
Προσοχή! Επιλέξτε απαραιτήτως το 
Τµήµα σας ως κριτήριο αναζήτησης για να 
δείτε τις διαθέσιµες θέσεις για το Τµήµα 
σας.  

Αφού έχετε επιλέξει ως κριτήριο 
αναζήτησης το Τµήµα σας, µπορείτε για 
παράδειγµα, στο πεδίο τοποθεσία να 
αναγράψετε την πόλη που σας 
ενδιαφέρει και πατώντας «Αναζήτηση» 
να βρείτε αγγελίες ΠΑ για την πόλη 

αυτή.  
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Εικόνα 7 – Πλοήγηση σε όλες τις αγγελίες ΠΑ 

 

 

  

Εικόνα 8 – Λεπτοµερής Προβολή θέσης ΠΑ 

 

 

Για να δείτε όλες τις αγγελίες 
ΠΑ, πλοηγηθείτε µε τα βελάκια 
στις υπάρχουσες σελίδες.   

Για να δείτε λεπτοµέρειες για τις 
θέσεις που σας ενδιαφέρουν, 
κάντε κλικ στον τίτλο της 
θέσης.  
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Εµφανίζεται η Εικόνα 9. Από το πεδίο «Κατάσταση» µπορείτε να δείτε εάν η αγγελία είναι ενεργή ή όχι. Το πεδίο 

«Φορέας - Εταιρία» σας ενηµερώνει για την επωνυµία του Φορέα απασχόλησης. Στο πεδίο «Τµήµατα» εµφανίζονται 

τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου από τα οποία ο Φορέας επιθυµεί να απασχολήσει φοιτητές/τριες. Προσοχή! Εάν το 

Τµήµα στο οποίο ανήκετε δεν αναγράφεται στο πεδίο αυτό, δεν µπορείτε να κάνετε αίτηση για τη συγκεκριµένη 

θέση ΠΑ. Στα πεδία «Τοποθεσία» και «∆ιάρκεια» βλέπετε την πόλη και τη διάρκεια της άσκησης. Το πεδίο 

«Συγχρηµατοδότηση» σας ενηµερώνει για την πρόθεση του Φορέα να συγχρηµατοδοτήσει την άσκηση µε 0€, 100€ 

ή 200€. Στο πεδίο «Αριθµός Θέσεων» βλέπετε το πλήθος των φοιτητών που ο Φορέας προτίθεται να απασχολήσει 

και στο πεδίο «Ηµεροµηνία δηµοσίευσης» βλέπετε την ηµεροµηνία κατά την οποία δηµοσιεύθηκε η συγκεκριµένη 

θέση στο σύστηµα.  

Στο πεδίο «Στοιχεία επικοινωνίας» µπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα απασχόλησης. Είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την «Περιγραφή του αντικειµένου απασχόλησης» στο κέντρο της 

σελίδας για να γνωρίζετε τις αρµοδιότητες που θα κληθείτε να αναλάβετε.  

 

 

 
Εικόνα 9 –  Αίτηση για θέση ΠΑ 

 

Εµφανίζεται η Εικόνα 10. Αφού βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της αίτησής σας είναι σωστά, πατήστε «Αποστολή». 

 

3) Για να κάνετε αίτηση για τη 
θέση που σας ενδιαφέρει, 
πατήστε «Αίτηση».  

2) Κρατήστε τα στοιχεία 
επικοινωνίας του Φορέα, ώστε να 
απευθυνθείτε σε αυτόν για 
συνέντευξη. 

1) Κάνοντας κλικ στην επωνυµία του Φορέα µπορείτε να δείτε 
περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτόν, όπως για παράδειγµα τη 
διεύθυνση στην οποία εδρεύει (θα τη χρειαστείτε για να 
απευθυνθείτε στο Φορέα για συνέντευξη, αφού κάνετε αίτηση 
στην αγγελία του) 
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Εικόνα 10 –  Αποστολή αίτησης  

 

 

 

Το παρακάτω µήνυµα βεβαιώνει ότι η αποστολή της αίτησής σας έχει γίνει επιτυχώς.  

 

 

Εικόνα 11 –  Επιτυχής αποστολή αίτησης  

 

 

 

Μπορείτε να κάνετε αίτηση σε περισσότερες από μία αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη όμως, το 

χρονικό διάστημα που έχετε στη διάθεσή σας ώστε να καταλήξετε σε συμφωνία με κάποιον από τους Φορείς 

απασχόλησης.  

Από την καρτέλα «Οι επιλογές μου»���� «Οι αιτήσεις μου σε αγγελίες Πρακτικής», μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά 

τις αιτήσεις που υποβάλατε σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης.  

 

 

Στη συνέχεια, απευθυνθείτε στους Φορείς Απασχόλησης για συνέντευξη. Μόλις υπάρξει συµφωνία µε κάποιον 
Φορέα, πρέπει να ενηµερώσετε άµεσα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ώστε να ετοιµάσει τα απαραίτητα έγγραφα 
για την έναρξη της άσκησής σας.  
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ σας προσθέτοντας πληροφορίες για τις σπουδές σας, 

την εργασιακή σας εμπειρία, δεξιότητες κ.λπ.  

 

 Εικόνα 12 –  Μετάβαση στην επεξεργασία προφίλ 

 

Εμφανίζεται η Εικόνα 13. Επιλέξτε «Επεξεργασία», για να προσθέσετε/μεταβάλετε πληροφορίες.  

 

  

 

 Εικόνα 13 –Επεξεργασία προφίλ 

 

Επιλέξτε «Το προφίλ µου» από το 
µενού «Οι επιλογές µου». 

Επιλέγετε «Επεξεργασία». 
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Εμφανίζεται η Εικόνα 14. Αφού επεξεργασθείτε το προφίλ σας, μπορείτε να επιλέξετε τη δημοσιοποίησή του στους 

συνεργαζόμενους Φορείς επιλέγοντας «ΝΑΙ» στο πεδίο «Δημοσιοποίηση Προφίλ». Τέλος, πατήστε «Αποθήκευση» 

για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας στο σύστημα.   

 

 Εικόνα 14 – ∆ηµοσιοποίηση και αποθήκευση προφίλ 

Επιλέγετε «Αποθήκευση». 


