
ΕΝΟΤΗΤΑ Α.
Συνοπτική περιγραφή του φορέα υποδοχής: Διοικητική/επιστημονική διάρθρωση,

δραστηριότητες (στην περίπτωση παραγωγικής επιχείρησης, όπως π.χ. Βιομηχανία
Τροφίμων, να αναφερθούν τα παραγόμενα προϊόντα).

ΕΝΟΤΗΤΑ Β.
Ημερήσια περιγραφή των δραστηριοτήτων της Πρακτικής Άσκησης.
Β1: Περιγράψτε με σαφήνεια την ημερήσια δραστηριότητά σας χρησιμοποιώντας ως

οδηγό το περιεχόμενο των e-mails που αποστείλατε κατά τη διάρκεια της άσκησής σας .
Β2: Για κάθε αντικείμενο της ημερήσιας δραστηριότητας προσπαθήστε να εξηγείστε και

να τεκμηριώστε επιστημονικώς τις πρακτικές εφαρμογές, βασιζόμενοι στις πληροφορίες
που συλλέξατε κατά την Άσκησή σας ή ανατρέχοντας στα εκπαιδευτικά σας συγγράμματα ή
σε άλλες βιβλιογραφικές πηγές ή σε εξειδικευμένους ιστότοπους ή σε Νόμους ή
Κανονισμούς της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε πρόβλημα ζητήστε τη βοήθεια των εποπτών
σας που με χαρά θα συνδράμουν στην προσπάθειά σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.
Με βάση την εμπειρία σας και σε σχέση με τις προσδοκίες σας αξιολογήστε με ειλικρίνεια

την Πρακτική σας Άσκηση. Διατυπώστε τις δικές σας προτάσεις για την καλύτερη διεξαγωγή
της Πρακτικής Άσκησης.
Παρατήρηση: Η έκθεση πεπραγμένων θα είναι γραμμένη στον Η/Υ και όχι

χειρόγραφα και παραδίδεται σε εκτυπωμένη μορφή στη Γραμματεία της Πρακτικής

Άσκησης της Γεωπονίας και σε ηλεκτρονική στον επόπτη της Πρακτικής Άσκησης.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ



ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Περιγράψτε με σαφήνεια την ημερήσια δραστηριότητά σας 
χρησιμοποιώντας ως οδηγό το περιεχόμενο των e-mails που 
αποστείλατε κατά τη διάρκεια της άσκησής σας δίνοντας και την 
επιστημονική τους τεκμηρίωση (εάν κάποιες ημέρες κάνατε την ίδια 
ανάλυση σε άλλα δείγματα, αναφέρετε το είδος και τον αριθμό των 
δειγμάτων που αναλύσατε και μπορείτε πείτε ότι η ανάλυση έγινε 
όπως περιγράφετε την τάδε…. ημέρα) 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ προσαρμοσμένο για 
τους φοιτητές τουΤομέα ΕΤΤ υπάρχει ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρχείο: ‘Πρότυπο Έκθεσης της Πρακτικής Άσκησης’ (27/8/2014)

http://food-science.agro.auth.gr /Προπτυχιακές Σπουδές/Διατριβή-Πρακτική άσκηση

http://food-science.agro.auth.gr/
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