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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 

1. Περιγραφή μαθήματος Πρακτικής Άσκησης 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέσο διεύρυνσης της ακαδημαϊκής 
γνώσης με την απόκτηση εμπειρίας στην ενασχόληση και εξοικείωση με  
προβλήματα  και  επιστημονικά  δεδομένα  του  πραγματικού  εργασιακού 
περιβάλλοντος ενισχύοντας την επαγγελματική καριέρα  και την ένταξη στην 
αγορά εργασίας κάθε φοιτητή/τριας. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες αποκτούν επαγγελματική εμπειρία αξιοποιώντας τις 
ακαδημαϊκές τους γνώσεις. Η σύνδεση των συμμετεχόντων με την παραγωγική 
διαδικασία, είτε στην ελληνική, είτε στην διεθνή αγορά, συμβάλλει στην 
απόκτηση εμπειριών, βοηθώντας στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό 
τους. 

Για τον λόγο αυτό η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής του 5ου έτους  του 
προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, με αναγνώριση τεσσάρων (4) 
Πιστωτικών Μονάδων (4 ECTS). Ανακοινώσεις  και  αναλυτικές  πληροφορίες  
σχετικές  με  την Πρακτική Άσκηση,  πίνακας επιτυχόντων και ότι άλλο σχετικό 
αναρτώνται στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στο πεδίο της 
Πρακτικής Άσκησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. 

2. Φορείς/Εταιρείες  

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στην 
Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμους 
κατά περιόδους φορείς/επιχειρήσεις που έχουν άμεση σχέση με τους κλάδους 
αιχμής της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και μπορεί να συνδέεται με: 

• φορείς απασχόλησης με τους οποίους το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
υπογράφει σχετική συμφωνία και έχουν δείξει σχετικό ενδιαφέρον μέσω της 
εγγραφής τους στο δίκτυο atlasnet. 

• φορείς απασχόλησης που προτείνουν οι ίδιοι οι φοιτητές, με τους οποίους το 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης υπογράφει σχετική συμφωνία, αφού πρώτα 
εγγραφούν στο σύστημα atlanet. 

3. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς 
μήνες  πλήρους απασχόλησης με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια 
(1% κατά κινδύνου). Ως ωράριο πλήρους απασχόλησης θεωρείται το αντίστοιχο 
θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του φορέα 
απασχόλησης. 
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Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών καταβάλλονται μέσω του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα 
πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση  Πανεπιστημίου Πατρών», που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τους 
όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.  

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται ασφάλιση κατά επαγγελματικού κινδύνου 
ατυχήματος στο χώρο εργασίας καθώς και αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται 
μετά από εντολή του Ε.Υ. με την οποία βεβαιώνεται η ολοκλήρωση και καλή 
εκτέλεση της πρακτικής άσκησης από τη μεριά του εκπαιδευομένου. 

4. Διαδικασίες υποβολής αίτησης και κριτήρια επιλογής 

Για τη συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα 
μαθήματα. Σε αυτήν, μπορούν να συμμετάσχουν, κατόπιν επιλογής,  όσοι  
φοιτητές έχουν συμπληρώσει το 8 εξάμηνο σπουδών και δεν οφείλουν 
περισσότερα από 12 μαθήματα. Φοιτητές που  συμμετείχαν στο πρόγραμμα της 
Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη, δεν είναι επιλέξιμοι. Μετά την 
προκήρυξη της έναρξης της δράσης, οι φοιτητές/τριες μπορούν να εκδηλώσουν 
την επιθυμία επιλογής της Πρακτικής Ασκησης συμπληρώνοντας το έντυπο 
ΑΙΤΗΣΗΣ και προσκομίζοντας το (λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου) σε 
έντυπη μορφή στην Γραμματεία του Τμήματος σε ημερομηνίες που 
ανακοινώνονται στη σελίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Σημειώνεται 
ότι μετά την λήξη της προθεσμίας οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

 Ύστερα από τον έλεγχο των στοιχείων των αιτήσεων από την επιτροπή επιλογής 
του Τμήματος οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τον ακόλουθο 
αλγόριθμο: 

 10-0.3 x Εξάμηνο Φοίτησης-0.2 x Αριθμός οφειλόμενων μαθημάτων μέχρι 
απονομή διπλώματος+0.50 x ΜΟ Βαθμολογίας. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο φοιτητής με το μεγαλύτερο ΜΟ 
βαθμολογίας. Διευκρινίζεται ότι στον αριθμό των οφειλόμενων μαθημάτων δεν 
περιλαμβάνονται τα μαθήματα που δεν έχουν ακόμα εξεταστεί1.  

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών αναρτώνται στον ιστότοπο της 
Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής 
Άσκησης. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις στην 
Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών του ΕΛΚΕ οι οποίες  κατατίθενται στο 
Πρωτόκολλο της Επιτροπής Ερευνών (Α’ Κτήριο Πρυτανείας) εντός πέντε 
ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης.  

Εν συνεχεία γίνεται αντιστοίχιση φοιτητών/τριών και επιχειρήσεων 
λαμβάνοντας, κατά το δυνατόν, υπόψη τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων 
και τον Τομέα επιλογής των ασκουμένων. 

                                                         

1 Aφορά τους 5ετείς φοιτητές οι οποίοι δεν οφείλουν τα 4 μαθήματα του 9ου εξαμήνου και τα 2 
του 10ου  εάν η δράση προκηρυχθεί πριν την εξέτασή τους.   
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5. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ο/Η Επιστημονικός/η υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης που έχει την ευθύνη 
του συντονισμού του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση», καθώς και της επίλυσης 
δυσχερειών/προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν κατά την πορεία του 
μαθήματος, ορίζεται από την Γ.Σ του Τμήματος. Επίσης, η Γ.Σ του Τμήματος  
Πολιτικών μηχανικών ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης, που 
έχει τη ευθύνη της επιλογής των φοιτητών που θα ενταχθούν στην Πρακτική 
Άσκηση. Επιπρόσθετα, η Γ.Σ του Τμήματος ορίζει και τους Ακαδημαϊκούς 
επιβλέποντες της Πρακτικής Άσκησης. Ο Ακαδημαϊκός επιβλέπων της Πρακτικής 
Άσκησης είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και βρίσκεται σε 
επικοινωνία με τον υπεύθυνο του συνεργαζόμενου Φορέα και είναι υπεύθυνος 
για την τελική σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης του φοιτητή. Ο Ακαδημαϊκός 
επιβλέπων δύναται να ταυτίζεται με τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας 
του φοιτητή/τριας. 

6. Διαδικασίες παρακολούθησης - υλοποίησης 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα βήματα παρακολούθησης και υλοποίησης του 
Προγράμματος. 

(i) Καθορισμός του ακαδημαϊκού επιβλέποντα, μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών. 

(ii) Καθορισμός επόπτη από τον Φορέα παροχής πρακτικής άσκησης. Οι 
ασκούμενοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ημερήσιο πρωτόκολλο (time 
sheet) με ευθύνη του επόπτη από το φορέα παροχής πρακτικής άσκησης. Μετά 
το τέλος της άσκησης, οι φοιτητές/τριες προετοιμάζουν έκθεση πεπραγμένων, η 
οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τον επόπτη στον φορέα.  

(iii) Έλεγχος, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της άσκησης, από το εποπτεύoν μέλος 
ΔΕΠ εάν ο ασκούμενος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Οι φορείς είναι 
υποχρεωμένοι από την σύμβαση να ειδοποιούν άμεσα σε περίπτωση μη 
συνέπειας ή άλλου προβλήματος. Επίσης, και οι φοιτητές/τριες έχουν την 
υποχρέωση να ενημερώσουν τον ακαδημαϊκού επιβλέποντα για οποιοδήποτε 
πρόβλημα αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας τους αλλά και να γραφτούν στο 
μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στο eclass. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές πρέπει να 
αποστείλουν ηλεκτρονικά στον Ακαδημαϊκό Επιβλέποντα 

• την «βεβαίωση έναρξης της Πρακτικής Άσκησής» (άμεσα μετά την υπογραφή 
της)  

• συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του Φορέα το 
ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης  (time sheet)  καθώς και την αναλυτική 
έκθεση πεπραγμένων κάθε μήνα (μέχρι τις 5 του επόμενου μήνα) 

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής/τρια πρέπει να 
υποβάλλει στον ακαδημαϊκό επιβλέποντα σε διάστημα το πολύ 15 ημερών: 

• Φύλλο αξιολόγησης -βεβαίωση εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα. 
Ο επόπτης του φορέα πρακτικής άσκησης αξιολογεί την απόδοση, τη 
συνολική παρουσία του φοιτητή/τριας και την τελική συνοπτική έκθεση 
πεπραγμένων του φοιτητή/τριας. 

• Έκθεση αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης από τον φοιτητή. 
• Επιστημονική αναλυτική γραπτή έκθεση του περιεχομένου της Πρακτικής 

Άσκησης από τον φοιτητή/τρια. 
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• Tα 4 μηνιαία ημερολόγια Πρακτικής Άσκησης (πρωτότυπα). 

Σημειώνεται ότι η μη προσκόμιση των παραπάνω εκλαμβάνεται ως μη επιτυχής 
ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης με ότι συνέπειες έχει αυτό. 


