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Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης: 

-Δρ. Άννα Παπαγεωργίου (Υπεύθυνη προγράμματος Διαιτολογίας και Διατροφής) 

-Χατζημπέη Έλενα (Κλινικός Διαιτολόγος) 

-Παπαμιχαήλ Δημήτρης (Κλινικός Διαιτολόγος) 

 

Σκοπός: 

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εξάσκησή των φοιτητών στα πλαίσια του γνωστικού 

αντικειμένου του προγράμματος σπουδών και η εφαρμογή των μεθόδων της διατροφής και 

διαιτολογίας σε πρακτικό επίπεδο σε χώρους εργασίας καθώς και η ανάπτυξη πρόσθετων 

προσόντων και δεξιοτήτων, όπως η πρωτοβουλία και η επίλυση προβλημάτων.  

Ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να δώσει τη διατροφική αντιμετώπιση αξιολόγηση, πρόληψη 

και θεραπεία-παρέμβαση, διαφόρων φυσιολογικών αλλά και παθολογικών καταστάσεων κλινικών 

περιστατικών στα οποία η διατροφή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.  

 

Μεθοδολογία: 

Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε Δημοσία Νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και σε ιδιωτικούς 

επαγγελματικούς χώρους (ιδιώτες διαιτολόγους, εταιρείες παροχής διαιτητικών υπηρεσιών). Στα 

πλαίσια της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνεται και η ανάλυση των περιστατικών. 

Σε χώρους όπου δεν υπάρχει κλινικός διαιτολόγος οι φοιτητές συνοδεύονται από κλινικό 

διαιτολόγο του κολεγίου. Οι φοιτητές παραδίδουν κάθε φορά γραπτώς τις εργασίες των 

περιστατικών που έλαβαν.  

 

Διάρκεια πρακτικής άσκησης 

Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, 28 εβδομάδες, 8 ώρες την εβδομάδα,  

για όλους τους φοιτητές και πραγματοποιείται κατά το τελευταίο έτος σπουδών. 

 



Διαδικασία συμμετοχής – Δικαιολογητικά  

Για τον ιδιωτικό τομέα ο φοιτητής συμπληρώνει έντυπο έγκρισης πρακτικής άσκησης και 

κατατίθεται στον υπεύθυνο του προγράμματος.   

Επισημαίνεται ότι η πρακτική άσκηση είναι εξάσκηση στο επάγγελμα και όχι μισθωτή εργασία. 

Η πρακτική άσκηση ελέγχεται από επιτροπή η οποία μεριμνά: 

• για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης, 

•  την αξιολόγηση των αιτήσεων των σπουδαστών για τις θέσεις πρακτικής σε επιχειρήσεις 

και υπηρεσίες και  

• την καταλληλότητα των χώρων πρακτικής άσκησης.  

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης μέλος της επιτροπής πρακτικής άσκησης επισκέπτεται το 

χώρο πρακτικής όπου είναι εφικτό ή σε επικοινωνία με τους σπουδαστές ενημερώνεται για το 

αντικείμενο απασχόλησης τους και παρακολουθεί την επίδοσή τους. 

 

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 

Κάθε φοιτητής τηρεί βιβλιάριο πρακτικής άσκησης, το οποίο διατίθεται από τη σχολή. Στο 

βιβλιάριο αναγράφονται όλα τα περιστατικά που λαμβάνονται. Μετά την ολοκλήρωση της 

πρακτικής άσκησης ο φοιτητής υποβάλλει στον υπεύθυνο του προγράμματος το βιβλιάριο 

πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο.  

 

 

 

 

 

 

 

 



AΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

ΤΗΕ LIMASSOL COLLEGE 

TMHMA ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

  

Α.Μ:………………………………………….. Επωνυμία Επιχείρησης: ………………………….. 

Όνομα:………………………………………… ……………………………………………………. 

Επώνυμο:…………………………………….. Όνομα:…………………………………….……… 

Διεύθυνση:…………………………………………………

………………………………….. 

Επώνυμο:……………………………………..….. 

Περιοχή:……………………………………….. Διεύθυνση:…………………………………..………………

…………………………………….…... 

Τηλέφωνο:…………………………………….. Περιοχή:………………………………………….. 

 Τηλέφωνο:……………………………………….. 

 Ημερ. Έναρξης:………………………………..…. 

 Ημερ. Λήξης:……………………………………... 

 Ώρες εβδομαδιαία:………………………………... 

  

 Αποδέχομαι τον / την φοιτητή/ρια για πρακτική άσκηση στο 

χώρο εργασίας μου. 

Ημερομηνία  

 

……………….……..…… 

Υπογραφή Εργοδότη 

 

……………………..……… 

 


