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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (16/25-10-2021) 

 

Άρθρο 1. Στόχος 

H Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια προαιρετική εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΠΠΣ του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενισχύει τις θεωρητικές γνώσεις των φοιτητών/τριών με 
πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και επιτρέπει την εξοικείωσή τους με ένα πραγματικό 
περιβάλλον εργασίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ΠΑ, οι φοιτητές/τριες καλούνται να 
αποδείξουν, ότι διαθέτουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες σε μια διεπιστημονική προσέγγιση 
θεμάτων στο αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού.  

 

Άρθρο 2. Θεσμοθέτηση 

Η ΠΑ έχει ενσωματωθεί στο 9° τυπικό εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και 
είναι προαιρετική. Στην ΠΑ (ΜΜ010Ε00) αντιστοιχούν 10 ΕCTS, όπως αναφέρεται στον Οδηγό 
και στο Πρόγραμμα Σπουδών (https://mech.uniwa.gr/), και έχει διάρκεια δύο (2) μήνες. Η 
διάρκεια και ο φορέας άσκησης της ΠΑ αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί 
το Τμήμα. Μετά το πέρας της ΠΑ, ακολουθεί η εκπόνηση δοκιμίου από τους/τις 
φοιτητές/τριες, το οποίο είναι συναφές με τη δραστηριότητα του φορέα άσκησης της ΠΑ και η 
χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης στους φοιτητές. Η ΠΑ αναγράφεται στο 
Παράρτημα Διπλώματος με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες,  χωρίς να λαμβάνεται  υπόψη 
στον υπολογισμό του βαθμού Διπλώματος. 

 

Άρθρο 3. Οργάνωση  

Την ευθύνη για την οργάνωση της ΠΑ έχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠαΔΑ 
(https://www.uniwa.gr/spoydes/praktiki-askisi/) και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του 
Τμήματος. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν τρία (3) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος 

που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Το ένα από τα 3 μέλη αποτελεί τον εκάστοτε 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΠΑ του Τμήματος. 

 

Άρθρο 4. Διάρκεια 

Η διάρκεια της ΠΑ ανέρχεται σε δύο (2) μήνες, κατά την οποία οι φοιτητές/τριες έχουν τη 
δυνατότητα να απασχοληθούν σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς στην Ελλάδα  (μέσω ΕΣΠΑ) ή 
στο Εξωτερικό (μέσω του προγράμματος ERASMUS) με τους οποίους συνεργάζεται το 
Πανεπιστήμιο/Τμήμα (https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/vasikes-plirofories/). 

Ως ωράριο απασχόλησης των φοιτητών στην ΠΑ, ακολουθείται το ωράριο του εκάστοτε 
φορέα υλοποίησης της ΠΑ. 

 

Άρθρο 5. Κριτήρια Επιλογής – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΑ έχουν οι φοιτητές/τριες, που βρίσκονται στο 9ο τυπικό 
εξάμηνο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών. H Επιτροπή ΠΑ αποφασίζει για την βαθμολογική 

https://mech.uniwa.gr/
https://www.uniwa.gr/spoydes/praktiki-askisi/
https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/vasikes-plirofories/
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κατάταξη των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, όπως αυτά ορίζονται στην 
Πρόσκληση και στη διαδικασία που έχει οριστεί σε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος. Οι αριθμοί Μητρώου των φοιτητών/τριών που αξιολογήθηκαν δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, σύμφωνα με 
τη βαθμολογική τους κατάταξη. 

Στην ΠΑ γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα φοιτητές/τιες με αναπηρία (ΦμεΑ) που πληρούν 
τα παραπάνω κριτήρια, αφού προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

 

Άρθρο 6 . Διαδικασία Ενστάσεων 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών που θα 
πραγματοποιήσουν την ΠΑ, δημοσιεύονται τα προσωρινά αποτελέσματα κατανομής των 
φοιτητών/τριών στους φορείς ΠΑ και δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους/τις 
φοιτητές/τριες εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την 
αρμόδια Επιτροπή, τα τελικά αποτελέσματα επικυρώνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Άρθρο 7. Διαχείριση 

Η διαχείριση της ΠΑ γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου 
Παιδείας (https://submit-atlas.grnet.gr/)  και του πληροφοριακού συστήματος της ΠΑ του 
ΠαΔΑ (https://www.uniwa.gr/spoydes/praktiki-askisi/). Στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
ανακοινώνονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ και το διάστημα υποβολής των 
αιτήσεων. Η διαδικασία διαχείρισης της ΠΑ είναι η αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΠΑ (https://praktiki.uniwa.gr/). 

 

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις Φοιτητή/τριας 

Ο/Η φοιτητής/τρια καλείται να καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα της ΠΑ προσωπικά 
στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, τραπεζικό λογαριασμό, κλπ) ή να προβεί στην έκδοση, κατά 
περίπτωση, πιστοποιητικού υγείας, ανάλογα με τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θέτει ο 
φορέας υποδοχής-απασχόλησης. 

Ο/Η φοιτητής/τρια υποχρεούται: 

• Να τηρεί το ωράριο εργασίας, που ορίζεται από το φορέα σε συνεργασία με το Τμήμα. Ως 
ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των ασκούμενων φοιτητών, θεωρείται το αντίστοιχο 
θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του Φορέα Απασχόλησης 
(ΦΑ) της ΠΑ, στην αντίστοιχη ειδικότητα. 

• Σε περίπτωση ανάγκης απουσίας, ο/η φοιτητής/τρια απευθύνεται στο ΦΑ, που είναι 
υπεύθυνος για την έγκριση της απουσίας του και ενημερώνεται το Τμήμα. 

• Σε περίπτωση υλοποίησης μέρους της ΠΑ κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, ο/η 
φοιτητής/τρια μπορεί να ζητήσει διευκόλυνση από το ΦΑ. 

• Σε περίπτωση δικαιολογημένων ή αδικαιολόγητων απουσιών, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να 
αναπληρώσει τις ώρες απουσίας του μετά από συνεννόηση με το ΦΑ και το Τμήμα. 
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Άρθρο 9. Ρόλος του Επόπτη Καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης 

Ο Επόπτης Καθηγητής: 

• Συνεργάζεται διαρκώς με το/τη φοιτητή/τρια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
πραγματοποίηση της ΠΑ , τον/την καθοδηγεί και το/τη συμβουλεύει. 

• Επικοινωνεί με τα στελέχη του ΦΑ, στον οποίο ο/η φοιτητής/τρια πραγματοποιεί την ΠΑ, 
ενημερώνεται και ελέγχει την πορεία της ΠΑ. 

• Βοηθά και συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στη 
διάρκεια της ΠΑ, για τα οποία ενημερώνεται από τον/την ασκούμενο/νη ή από στέλεχος του 
ΦΑ. 

• Συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΠΑ του Τμήματος και το Γραφείο ΠΑ για την 
αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί. Σε περίπτωση, που ο ΦΑ της ΠΑ δεν 
ακολουθεί το πρόγραμμα απασχόλησης ασκουμένων, ο Επόπτης εισηγείται στην Επιτροπή ΠΑ 
την διακοπή της και την συνέχιση της ΠΑ σε άλλο ΦΑ. 

• Αξιολογεί και βεβαιώνει εγγράφως την υλοποίηση της ΠΑ του υπό την επίβλεψή του/της 
ασκούμενου/νης φοιτητή/τριας και συνεισφέρει με αυτό τον τρόπο στη διαρκή βελτίωση του 
προγράμματος. 

 

Άρθρο 10. Ποιοτικός Έλεγχος και Αξιολόγηση της ΠΑ 

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, τα στοιχεία των δελτίων αξιολόγησης από τον ΦΑ και από το/τη 
φοιτητή/τρια, καταχωρούνται σε σχετική βάση δεδομένων του Τμήματος, προκειμένου να είναι 
προσβάσιμα για επεξεργασία και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων με σκοπό τη βελτίωση της ΠΑ και 
του Προγράμματος Σπουδών γενικότερα. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις για την υλοποίηση της ΠΑ των 
φοιτητών/τριών ορίζονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου, ο οποίος 
εγκρίνεται και αναθεωρείται από τη Σύγκλητο. 

 

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για τους/τις φοιτητές/τριες που ακολουθούν 4ετές Πρόγραμμα 
Σπουδών (πρώην ΤΕΙ) ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1. Στόχος 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια υποχρεωτική εκπαιδευτική δραστηριότητα (μάθημα) του 
ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενισχύει τις θεωρητικές γνώσεις των 
φοιτητών/τριών με πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και επιτρέπει την εξοικείωσή τους με ένα 
πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ΠΑ οι φοιτητές/τριες 
καλούνται να αποδείξουν, ότι διαθέτουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες σε μια 
διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων στο αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ. 

 

Άρθρο 2. Θεσμοθέτηση 

Η ΠΑ έχει ενσωματωθεί στο 8ο τυπικό εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και 
είναι υποχρεωτική. Στην ΠΑ αντιστοιχούν 10 ΕCTS και έχει διάρκεια έξι (6) μήνες. Η διάρκεια 
και ο φορέας της ΠΑ αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το Τμήμα. Μετά 
το πέρας της ΠΑ, συμπληρώνεται το βιβλίο ΠΑ από τους/τις φοιτητές/τριες και υποβάλλεται 
στον επόπτη Καθηγητή, μαζί με τη σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης από πλευράς του φορέα 
απασχόλησης (ΦΑ). 
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Άρθρο 3. Οργάνωση  

Την ευθύνη για την οργάνωση της ΠΑ έχει το Γραφείο Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης και 
Καινοτομίας (https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/tmima-diasyndesis-
diamesolavisis-kainotomias/) και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Στην Επιτροπή 
αυτή συμμετέχουν τρία (3) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Ειδικού 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος που ορίζονται από την 

Συνέλευση του Τμήματος. Το ένα από τα 3 μέλη αποτελεί τον εκάστοτε Πρόεδρο της 

Επιτροπής της ΠΑ του Τμήματος. 

 

Άρθρο 4. Διάρκεια 

Η διάρκεια της ΠΑ ανέρχεται σε έξι (6) μήνες, κατά την οποία οι φοιτητές/τριες έχουν τη 
δυνατότητα να απασχοληθούν σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό. Ως ωράριο απασχόλησης των φοιτητών ΠΑ ακολουθείται το ωράριο του φορέα 
απασχόλησης της ΠΑ. 

 

Άρθρο 5. Κριτήρια Επιλογής – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΑ έχουν οι φοιτητές/τριες, που βρίσκονται στο 8ο τυπικό 
εξάμηνο των σπουδών τους ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών. Κριτήριο επιλογής ενός/μιας 
φοιτητή/τριας αποτελεί ο αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων, τα οποία έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς, δηλαδή να έχει περάσει με επιτυχία έξι (6) από τα μαθήματα ειδικότητας του 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που παρακολουθεί και να έχει ολοκληρώσει με 
επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που 
παρακολουθεί. 

 

Άρθρο 6. Διαχείριση 

Η διαχείριση της ΠΑ γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του ΟΑΕΔ 
(https://eservices.yeka.gr/(S(nqmigacqghpxxivmvew1glz0))/login.aspx?ReturnUrl=%2f). 

 

Άρθρο 7. Υποχρεώσεις Φοιτητή/τριας 

Ο/Η φοιτητής/τρια μέσω του ΦΑ καλείται να καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, τραπεζικό λογαριασμό, κλπ) ή να προβεί στην 
έκδοση, κατά περίπτωση, πιστοποιητικού υγείας, ανάλογα με τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
που θέτει ο ΦΑ. 

Ο/Η φοιτητής/τρια υποχρεούται: 

• Να τηρεί το ωράριο εργασίας που ορίζεται από το ΦΑ σε συνεργασία με το Τμήμα. Ως ωράριο 
πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των ασκούμενων φοιτητών/τριών, θεωρείται το αντίστοιχο 
θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του ΦΑ της ΠΑ, στην 
αντίστοιχη ειδικότητα. 

• Σε περίπτωση ανάγκης απουσίας, ο/η φοιτητής/τρια απευθύνεται στο ΦΑ που είναι 
υπεύθυνος για την έγκριση της απουσίας του και ενημερώνεται το Τμήμα. 

• Σε περίπτωση υλοποίησης μέρους της ΠΑ κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, ο/η 

https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/tmima-diasyndesis-diamesolavisis-kainotomias/
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https://eservices.yeka.gr/(S(nqmigacqghpxxivmvew1glz0))/login.aspx?ReturnUrl=%2f
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φοιτητής/τρια μπορεί να ζητήσει διευκόλυνση από το ΦΑ. 

• Σε περίπτωση δικαιολογημένων ή αδικαιολόγητων απουσιών, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να 
αναπληρώσει τις ώρες απουσίας του μετά από συνεννόηση με το ΦΑ και το Τμήμα. 

 

Άρθρο 8. Ρόλος του Επόπτη Καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης 

Ο Επόπτης Καθηγητής: 

• Συνεργάζεται διαρκώς με το/τη φοιτητή/τρια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
πραγματοποίηση της ΠΑ , τον/την καθοδηγεί και τον/την συμβουλεύει. 

• Επικοινωνεί με τα στελέχη του ΦΑ, στον οποίο ο/η φοιτητής/τρια πραγματοποιεί την ΠΑ, 
ενημερώνεται και ελέγχει την πορεία της ΠΑ. 

• Βοηθά και συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στη 
διάρκεια της ΠΑ, για τα οποία ενημερώνεται από τον/την ασκούμενο/νη ή από στέλεχος του 
ΦΑ. 

• Συνεργάζεται με την Επιτροπή της ΠΑ του Τμήματος και το Γραφείο Διασύνδεσης, 
Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος 
παρουσιαστεί. Σε περίπτωση, που ο φορέας υλοποίησης της ΠΑ δεν ακολουθεί το πρόγραμμα 
απασχόλησης ασκουμένων, ο Επόπτης εισηγείται στην Επιτροπή ΠΑ τη διακοπή της και τη 
συνέχιση της ΠΑ σε άλλο φορέα. 

• Αξιολογεί εγγράφως την υλοποίηση της ΠΑ του υπό την επίβλεψή του/της ασκούμενου/νης 
φοιτητή/τριας και συνεισφέρει με αυτό τον τρόπο στη διαρκή βελτίωση του προγράμματος. 

• Αξιολογεί και υπογράφει το βιβλίο ΠΑ που καταθέτει ο/η φοιτητής/τρια στη Γραμματεία του 
Τμήματος. 

 

Άρθρο 9. Ποιοτικός Έλεγχος και Αξιολόγηση της ΠΑ 

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, τα στοιχεία των δελτίων αξιολόγησης από το ΦΑ και από τον/την 
φοιτητή/τρια, καταχωρούνται σε σχετική βάση δεδομένων του Τμήματος, προκειμένου να είναι 
προσβάσιμα για επεξεργασία και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, με σκοπό τη βελτίωση της ΠΑ 
και του Προγράμματος Σπουδών γενικότερα. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις για την υλοποίηση της ΠΑ 
των φοιτητών/τριών ορίζονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου, ο οποίος 
εγκρίνεται και αναθεωρείται από τη Σύγκλητο. 

 


