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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
Αναθεώρηση 2022  

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, 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) µε κωδικό CIV1000. Ανακοινώσεις  και  αναλυτικές  
πληροφορίες  σχετικές µε την Πρακτική Άσκηση,  πίνακας επιτυχόντων και ό,τι 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 atlasnet. 

3. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης 

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε τρεις (3) 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. 
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 
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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. 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 Άσκησης συµπληρώνοντας το έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ 
και υποβάλλοντάς  το (λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου) σε ηλεκτρονική µορφή 
στην Γραµµατεία του Τµήµατος σε ηµεροµηνίες που ανακοινώνονται στον ιστότοπο 
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.  
Σε περίπτωση που δηλωθούν αναληθή στοιχεία, ο υποψήφιος φοιτητής/τρια, 
αποκλείεται από την επιλογή.  

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 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. Οι φορείς άσκησης µπορούν να βρίσκονται  στην περιοχή 
της έδρας του Τµήµατος (Πάτρα) ή στον τόπο κατοικίας του ασκούµενου. Στην 
αίτηση αναγράφεται ο προτιµώµενος τόπος άσκησης καθώς και ο Φορέας που έχει 
ήδη συµφωνήσει να δεχθεί τον αιτούντα (εάν υπάρχει).  
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 Επιτροπή́ 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 

                                                
1 Aφορά τους 4ετείς φοιτητές οι οποίοι δεν οφείλουν τα  6 µαθήµατα του 8ου εξαµήνου και τους 5τεις 
που δεν οφείλουν τα 2 µαθήµατα του 10ου εξαµήνου. 
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ΔΕΠ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών,  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. 
Φοιτητές οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτηση ή δεν επιθυµούν πλέον  να 
πραγµατοποιήσουν Πρακτική Άσκηση παραιτούνται υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση 
του Νόµου 1599/86. 
6. Διαδικασίες παρακολούθησης - υλοποίησης 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα βήµατα παρακολούθησης και υλοποίησης του 
Προγράµµατος. 
(i) Καθορισµός του ακαδηµαϊκού επιβλέποντος, 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 το εποπτεύον µέλος ΔΕΠ ή τον 
επιστηµονικό υπεύθυνο 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 Άσκησης» (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: 

• Ηµερολόγιο εργασιών ασκούµενου_(timesheet_Πρακτικής Άσκησης) 
• Δελτίο αξιολόγησης ασκούµενου από τον επόπτη φορέα απασχόλησης 

Πρακτικής Άσκησης 
• Έκθεση πεπραγµένων ασκούµενου κατά την Πρακτική Άσκηση  
• Δελτίο αξιολόγησης ασκούµενου από τον επιβλέποντα καθηγητή Πρακτικής 

Άσκησης 
• Tα τρία 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. 
 


