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Λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης 

 

 

 

Η  Πρακτική Ασκηση (ΠΑ) αποτελεί θεσμοθετημένο μάθημα επιλογής του 

εαρινού εξαμήνου (6
ου 

 ή 8
ου

 ) του Προγράμματος Σπουδών. Οι διδακτικές 

μονάδες και οι μονάδες ECTS που αντιστοιχούν στην ΠΑ είναι σε κάθε 

περίπτωση δύο (2)  και τρεις (3) αντιστοίχως (όσο κάθε μαθήματος επιλογής). 

Συγκεκριμένα, η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 2 μήνες (πλήρους 

εργασιακής απασχόλησης), είτε εκπονηθεί στο εσωτερικό είτε σε φορέα του 

εξωτερικού.   

  

Οι φορείς στους οποίους θα απευθύνεται η ΠΑ των φοιτητών/τριων του 

ΤΜΒΓ είναι επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές), Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα, Οργανισμοί Υγείας και Περιβάλλοντος και άλλοι παραγωγικοί 

φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς του ομώνυμου προγράμματος ΔΑΣΤΑ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Ι. Καταγραφή ενδιαφερόμενων φοιτητών-αιτήσεις  

Το Μάρτιο κάθε έτους όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, που θέλουν να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα καταθέτουν ηλεκτρονικά αίτηση - που θα 

συνταχθεί για αυτό ακριβώς το σκοπό - προς το Γραφείο Πρακτικής Ασκησης 

(ΓΠΑ), και που θα περιλαμβάνει τα ατομικά τους στοιχεία, το κατά πόσο έχουν 

εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, τη γνώση Η/Υ, ξένης γλώσσας, 

και τις προτιμήσεις τους όσον αφoρά τις θέσεις άσκησης από αυτές που θα 

έχουν ανακοινωθεί. 

ΙΙ. Επιλογή ασκουμένων 

Σε περίπτωση που υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση από τις δυνατότητες 
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απορρόφησης, θα εφαρμοστούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:  

 Αριθμός μαθημάτων που ο/η φοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς 

(βαρύτητα 50%) 

 Μέσος όρος βαθμολογίας (βαρύτητα 40%) 

 Εξάμηνο σπουδών (προτεραιότητα στο μεγαλύτερο εξάμηνο) (βαρύτητα 

10%) 

και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από το Τμήμα, κατόπιν συνέντευξης 

ενώπιον Επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν ο/η Επιστημονικός/ή 

Υπεύθυνος (ΕΥ) και άλλα 2 τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 

Η επιλογή των φοιτητών/τριών που θα δηλώσουν εσωτερική θέση 

(εκπόνηση της ΠΑ στο Τμήμα ΜΒΓ με κάποιο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος), 

γίνεται μετά από εισήγηση του μέλους ΔΕΠ.  

Η ανακοίνωση των επιλεγμένων φοιτητών/τριώνγια την εκπόνηση ΠΑ θα 

γίνεται το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου κάθε έτους ενώ η τελική λίστα της 

αντιστοίχισης των φοιτητών/τριών με τους φορείς θα ανακοινώνεται το πρώτο 

δεκαήμερο Μαΐου κάθε έτους.  

ΙΙΙ. Διαδικασίες παρακολούθησης - υλοποίησης 

α) Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της 

ΠΑ κατόπιν υπογραφής της σχετικής συμφωνίας κατά τους ισχύοντες κανονισμούς 

του Προγράμματος.  

β) Η εποπτεία του κάθε φοιτητή θα γίνεται από τον εκάστοτε φορέα, σε συνεργασία 

με τον/την ΕΥ και το Γραφείο της Πρακτικής. 

ΙV. Διάρκεια της Πρακτικής Ασκησης 

Οι  κύκλοι ΠΑ που θα υλοποιηθούν τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2020 είναι οι εξής:  

1
ος

 κύκλος : 1
η
 Ιουνίου 2018 – 31 Ιουλίου 2018  

2
ος

 κύκλος : 1
η
 Ιουνίου 2019 – 31 Ιουλίου 2019 

3
ος

 κύκλος : 1
η
 Ιουνίου 2020 – 31 Ιουλίου 2020 

Τέλος, η ΠΑ δεν μπορεί να εκπονηθεί ταυτόχρονα με τη Διπλωματική εργασία 

(στην περίπτωση που εκπονείται στο 8
ο
 και τελευταίο εξάμηνο σπουδών).  

ΙV. Πιστοποίηση περαίωσης ΠΑ 

Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας (περάτωση της Ασκησης και 

Αξιολόγηση) θα χορηγούνται στους φοιτητές Βεβαιώσεις επιτυχούς συμμετοχής 

στο Πρόγραμμα ΠΑ από το ΓΠΑ και σε συνεργασία με το Φορέα. 
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Για την πιστοποίηση της περαίωσης, ο κάθε ασκούμενος φοιτητής θα πρέπει να 

καταθέτει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στο ΓΠΑ τα εξής έγγραφα :  

Α.  Αναλυτική Έκθεση σχετική με το αντικείμενο της άσκησής του. 

Β. Σωστά συμπληρωμένη Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης 

υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εκπρόσωπο του φορέα για θέματα ΠΑ. 

Γ. Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Φοιτητή από το Συνεργαζόμενο Φορέα 

υπογεγραμμένο από τον επόπτη του φορέα. 

Στην περίπτωση ασυνέπειας εκ μέρους του ασκούμενου, όπου δεν 

προσκομίσει  κάποιο ή όλα τα έγγραφα (Α, Β, Γ), σύμφωνα πάντα με τα παραπάνω, 

τότε δεν θα του χορηγείται η Βεβαίωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και δεν θα 

αναγνωρίζεται το μάθημα στο φοιτητή (ο φοιτητής δεν θα λαμβάνει τις 

προβλεπόμενες διδακτικές μονάδες).   

Η βαθμολογία θα προκύπτει από την αξιολόγηση του υπευθύνου του φορέα 

πραγματοποίησης της ΠΑ και εφόσον αυτός είναι ερευνητής ή μέλος ΔΕΠ. Σε 

διαφορετική περίπτωση η βαθμολογία θα προκύπτει από την αξιολόγηση του φορέα 

και απο τον ΕΥ. Η βαθμολογία θα βασίζεται στην απόδοση και στην συνέπεια 

παρακολούθησης του/της φοιτητή/τριας, όπως και στη γραπτή Εκθεση του 

ασκούμενου, η οποία θα αναφέρεται στο αντικείμενο της ΠΑ, και θα προκύπτει από 

την εξίσωση:  Τελικός βαθμός = βαθμός επόπτη φορέα πρακτικής άσκησης x 0.6 + 

βαθμός EY x 0.4 

Επιπλέον, οι φοιτητές  θα υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί από το Τμήμα, να 

κάνουν μετά το τέλος της Ασκησης μία παρουσίαση στα πλαίσια της ενημέρωσης 

του Τμήματος για την αποτελεσματικότητα της ΠΑ και της ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης των συμφοιτητών τους.  


