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Άρθρο 1. Στόχος
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια διαδικασία βιωματικής μάθησης και εξυπηρετεί τον στόχο της
διασύνδεσης  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  με  την  εφαρμογή  στο  πεδίο  του  επαγγέλματος  και
κατ’επέκταση με την αγορά εργασίας και την παραγωγή. Η πολυετής εμπειρία του Τμήματος έχει
αποδείξει ότι η ΠΑ αποτελεί σημαντικό εργαλείο: 
 στην  εμπέδωση,  συμπλήρωση  και  επέκταση  των  επιστημονικών  (θεωρητικών  και/ή

εργαστηριακών) γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
μέσω  της  πρακτικής  εφαρμογής  τους  στο  επάγγελμα  του  Πολιτικού  Μηχανικού  και  στην
εξοικείωση  με  το  επάγγελμα  του  Πολιτικού,  με  τις  αρχές,  τις  αξίες  και  την  φιλοσοφία  του
επαγγέλματος  και  με  την  εργασία  σε  ένα  δομημένο επαγγελματικό  περιβάλλον  με  στόχο  την
παραγωγή ενός επιθυμητού αποτελέσματος.

Ειδικότερα, η ΠΑ στοχεύει για τον/τη φοιτητής/φοιτήτρια:
 Να αποκτήσει μιας πρώτη εμπειρία / προϋπηρεσία σχετική με το επάγγελμα ή/και να ενταχθεί

επαγγελματικά στον χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
 Να  μεταβεί  ομαλότερα  από  τον  χώρο  της  εκπαίδευσης  στον  χώρο  της  παραγωγής,  των

επιχειρήσεων και των οργανισμών και να αναπτύξει επαγγελματική συνείδηση.
 Να εξοικειωθεί   με  το  εργασιακό  περιβάλλον  και  τις  απαιτήσεις  του  επαγγελματικού  χώρου,

καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως αυτές διαμορφώνονται
στην ελληνική ή διεθνή πραγματικότητα.

 Να εμπεδώσει, συμπληρώσει και επεκτείνει τις επιστημονικές γνώσεις των σπουδών που κλήθηκε
να  εφαρμόσει  μέσω  της  βιωματικής  μάθησης,  αναπόσπαστο  στοιχείο  της  οποίας  είναι  η
δημιουργία αποριών και η ανάδειξη των δεξιοτήτων και των αδύνατων σημείων των φοιτητών.

 Να μπορεί να εφαρμόζει επιστημονικές γνώσεις των σπουδών του για την ανάλυση και σχεδιασμό
και/ή την κατασκευή έργων και δομικών υλικών Πολιτικού Μηχανικού.

 Να μπορεί να εργάζεται σε ένα δομημένο επαγγελματικό περιβάλλον ακολουθώντας το αυστηρό
πρόγραμμα  ολοκλήρωσης  του  αντικείμενου  που  αναλαμβάνει,  και  θα  μπορεί  να  εκφράζει
πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις ικανότητες και τις δεξιότητές του.

 Να  αντιληφθεί,  μέσω  της  αντιμετώπισης  πραγματικών  περιστατικών  την  επίδραση  του
επαγγέλματος στο κοινωνικό περιβάλλον, την ευθύνη της άσκησης του επαγγέλματος Πολιτικού
Μηχανικού.

Για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το ΠΠΣ έχει ως στόχους:
 τη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης

Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία και 
 την  ενσωμάτωση  των  νέων  τάσεων  και  αναγκών  της  αγοράς  εργασίας  και  της  ζήτησης  για

συγκεκριμένες  ειδικότητες  και  δεξιότητες  των  αποφοίτων  στα  προγράμματα  σπουδών  που
προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Επιπρόσθετα, οι παραγωγικοί φορείς επίσης ωφελούνται διότι:
 τους  δίνεται  η  δυνατότητα  να  αξιοποιήσουν  τις  γνώσεις,  τις  δεξιότητες  και  τις  ιδέες  νέων

ανθρώπων, καθώς και η ευκαιρία για την επιλογή ενός μελλοντικού συνεργάτη και 
 ο φοιτητής μεταφέρει, τις γνώσεις , τις καινοτόμες ιδέες καθώς και τις δεξιότητές που έχει αποκτήσει μέσα

από τη στενή επαφή με την ακαδημαϊκή & ερευνητική κοινότητα, στο εργασιακό του περιβάλλον και
 δημιουργείται μια δεξαμενή αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την οποία μπορούν να αντλούν,

οι παραγωγικοί φορείς, ικανά μελλοντικά στελέχη.
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Άρθρο 2. Θεσμοθέτηση
Η ΠΑ είναι  κατ’ επιλογή  προαιρετική, επιλέγεται από το 8ο εξάμηνο και έχει 4μηνη διάρκεια, ώστε
αφενός  να  παρέχει  ικανό  χρονικό  διάστημα  για  μια  πρώτη  ολοκληρωμένη  εμπειρία  στο
επαγγελματικό  πεδίο και  αφετέρου να είναι  εφικτή η  πραγματοποίησή  της  ταυτόχρονα με  τυχόν
υποχρεώσεις ολοκλήρωσης των σπουδών.

Η ΠΑ αντιστοιχεί σε 8 ECTS δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής από δύο (2) κατ’ επιλογής υποχρεωτικά
μαθήματα  της κατεύθυνσης στο 8ο και 9ο εξάμηνο και για την ανάληψή της πρέπει να πληρούνται
συγκεκριμένα ελάχιστα κριτήρια ως προς την πρόοδο του φοιτητή σε σχέση με τις  συνολικές του
υποχρεώσεις  εντός  του  προγράμματος  σπουδών,  τα  οποία  ορίζονται  στην  παράγραφο  «Κριτήρια
Επιλογής – Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής». 

Η  ΠΑ  αξιολογείται  ως  Επιτυχής  (Pass)  ή  Ανεπιτυχής  (Fail)  χωρίς  να  συμμετέχει  στον  μέσο  όρο
βαθμολογίας  του  φοιτητή.  Κατά  τη  διάρκεια  της  ΠΑ  ο  ΦΥΠΑ  και  ο  φοιτητής  συμπληρώνουν
υποχρεωτικά το «Ηλεκτρονικό Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης», στο οποίο καταγράφεται το αντικείμενο
εργασίας του φοιτητή σε καθημερινή βάση. Στο τέλος της ΠΑ ο φοιτητής συγγράφει την «Έκθεση
Πεπραγμένων  Πρακτικής  Άσκησης  Φοιτητή»,  στην  οποία  περιγράφεται  συνολικά  το  αντικείμενο
εργασίας  του φοιτητής.  Προβλέπεται  η συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολόγιου  αξιολόγησης  του
θεσμού της ΠΑ με γενικές  & ειδικές  ερωτήσεις.  Η  διάρκεια και ο φορέας της  Πρακτικής  Άσκησης
αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το Τμήμα. 

Άρθρο 3. Οργάνωση – Ενημέρωση – Ο ρόλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης 
Βασικοί συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας της ΠΑ είναι ο ασκούμενος φοιτητής, ο Φορέας
Υποδοχής ΠΑ (ΦΥΠΑ) με τον Επόπτη του και το τμήμα με τον Επόπτη Μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και την
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ) του τμήματος. 

Την ευθύνη για την οργάνωση της ΠΑ έχει η ΕΠΑ του Τμήματος. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν
τρία (3)  μέλη του  Διδακτικού  Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  ή Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, με τριετή θητεία.
Το ένα από τα 3 μέλη της ΕΠΑ αποτελεί τον εκάστοτε Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης
του Τμήματος. Ο επιστημονικός υπεύθυνος είναι μέλος ΔΕΠ.

Η ΕΠΑ μαζί με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία σχέσεων με
δημόσιους και  ιδιωτικούς  φορείς,  που  θα προσφέρουν θέσεις  ΠΑ στους φοιτητές, οι  οποίοι  θα
συνάδουν με την Κατεύθυνση των σπουδών τους και  τα γενικότερα  ενδιαφέροντά τους.  Το  ΓΠΑ
μπορεί να ανήκει στο Τμήμα, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

Ο ρόλος της ΕΠΑ και του Επόπτη ΠΑ είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στην παροχή καθοδήγησης στους
φοιτητές,  στην  επίτευξη  των  επιθυμητών  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  και  στην  αξιολόγηση  της
υλοποιηθείσας  ΠΑ.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  ΕΠΑ  έχει  εποπτικό  και  διαχειριστικό  ρόλο,  ώστε  να
εξασφαλίζονται  η  ομαλή λειτουργία  του  μαθήματος  και  η  επίτευξη των  επιθυμητών  μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, η ΕΠΑ
1. Καθορίζει τον Επόπτη Καθηγητή του κάθε φοιτητή που πραγματοποιεί Πρακτική Άσκηση.
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2. Ενημερώνει τους  φοιτητές  για τις  υφιστάμενες θέσεις  ΠΑ, τους  γνωστοποιεί  το χρόνο
πραγματοποίησης της ΠΑ, μέσω της  ιστοσελίδας  και τους  καλεί  να  υποβάλλουν «Αίτηση
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  -  Δήλωση Πρακτικής  Άσκησης»   εντός της  προθεσμίας  που  έχει
ανακοινωθεί.

3. Πραγματοποιεί  την αξιολόγηση και  επιλογή των φοιτητών για  ΠΑ  και  μετά το  πέρας αυτής
μεριμνά για την αξιολόγηση  της ΠΑ και του φοιτητή από τον Επόπτη Καθηγητή της Πρακτικής
Άσκησης.

4. Μεριμνά για οργανωτικά ζητήματα και  διάφορα θέματα  λειτουργίας του  προγράμματος
Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.

Η ΕΠΑ ενημερώνει  τους φοιτητές  κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος (π.χ.  e-  class)  και
επικουρικά μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος.

Ο ρόλος του Επόπτη ΠΑ, του ΦΥΠΑ και του Επόπτη του ΦΥΠΑ περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα.

Άρθρο 4. Διάρκεια
Η διάρκεια της ΠΑ ανέρχεται σε τέσσερεις  (4) μήνες, κατά την οποία οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα
να απασχοληθούν σε Ελληνικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με τους  οποίους συνεργάζεται το
Τμήμα. Ως ωράριο απασχόλησης των φοιτητών ΠΑ ακολουθείται το ωράριο του φορέα ΠΑ.

Οι  φοιτητές  έχουν  εναλλακτικά  τη  δυνατότητα  να  εργαστούν  σε  φορείς  του  εξωτερικού,  εφόσον
ακολουθείται  θεσμοθετημένη  διαδικασία  (π.χ.  Erasmus),  εφόσον  η  διαδικασία  ικανοποιεί  τις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5. Κριτήρια Επιλογής – Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο  φοιτητής  μπορεί  να  συμμετάσχει  ύστερα  από  αίτησή  του  σύμφωνα  με  την  πρόσκληση
ενδιαφέροντος που αναρτάται από την ΕΠΑ στην ιστοσελίδα του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» και
πρέπει  να  πληροί  κατ’  ελάχιστο  τις  ακόλουθες  προϋποθέσεις  προκειμένου  να  έχει  δικαίωμα
ανάληψης ΠΑ: 
1. Να έχει συμπληρώσει κατά τη χρονική στιγμή έναρξης πρακτικής το 7ο εξάμηνο σπουδών. 
2. Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το 80% των μαθημάτων κορμού συμπεριλαμβανομένου του 7ου

εξαμήνου, δηλαδή 34 στα 43 μαθήματα κορμού (δεν περιλαμβάνονται στα 43 μαθήματα τα 3
μαθήματα κατεύθυνσης). 

3. Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το 80% των μαθημάτων κορμού του κάτωθι Πίνακα, δηλαδή 17
στα 22 μαθήματα: 

α/α Εξάμ. Κωδικός Μάθημα 

1  1 CE0130 Δομικά Υλικά 

2 2  CE0220 Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος 

3 3  CE0320 Αντοχή Υλικών 

4 3  CE0350 Οικοδομική 

5 3  CE0360 Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα 
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6 4  CE0420 Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων 

7 4  CE0440 Κυκλοφοριακή Τεχνική 

8 4  CE0450 Γεωδαιτικές Εφαρμογές 

9 5  CE0510 Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων 

10 5  CE0520 Υδραυλική 

11 5  CE0530 Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών 

12 5  CE0540 Εδαφομηχανική 

13 5  CE0550 Μεταλλικές Κατασκευές Ι 

14 6  CE0630 Τεχνική Υδρολογία 

15 6  CE0640 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

16 6  CE0650 Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου 

17 6  CE0660 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ 

18 6 CE0670 Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου 

19 7 CE0710 Αντισεισμικός Σχεδιασμός 

20 7 CE0720 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος 

21 7 CE0730 Θεμελιώσεις 

22 7 CE0740 Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων 

Μετά  τον  έλεγχο  των  προϋποθέσεων  ανάληψης  ΠΑ  εφαρμόζονται  κριτήρια  μοριοδότησης  με
απόφαση ΓΣ και καταρτίζεται ο προσωρινός πίνακας αξιολογικής κατάταξης με φθίνουσα βαθμολογία.
Ο πίνακας εφαρμόζεται υποχρεωτικά για την επιλογή των φοιτητών στην περίπτωση που το πλήθος
των διαθέσιμων θέσεων ΠΑ είναι πεπερασμένο. Τα κριτήρια μοριοδότησης ορίζονται με απόφαση της
Γενικής  Συνέλευσης  του  Τμήματος  και  περιλαμβάνουν  ακαδημαϊκά,  εισοδηματικά  και  κοινωνικά
κριτήρια. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων, η εφαρμογή της μοριοδότησης και η κατάρτιση των σχετικών
πινάκων γίνεται  από την  ΕΠΑ.  Τα προσωρινά αποτελέσματα ανακοινώνονται  στην ιστοσελίδα του
μαθήματος.

Ειδικότερα, οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο ένα ή και στα δύο κατ’ επιλογή μαθήματα
Κατεύθυνσης 8ου ή 9ου εξαμήνου διατηρούν το δικαίωμα ανάληψης ΠΑ σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 Φοιτητής που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε ένα από τα δύο κατ’ επιλογή μαθήματα Κατεύθυνσης
8ου ή 9ου εξαμήνου:
o Σε  περίπτωση  μη  επάρκειας  των  προσφερόμενων  θέσεων  ΠΑ,  ο  φοιτητής  θα  έπεται  της

αξιολογικής  σειράς  των  φοιτητών/φοιτητριών,  οι  οποίοι  δεν  έχουν  εξεταστεί  επιτυχώς  σε
κανένα από τα κατ’ επιλογή μαθήματα Κατεύθυνσης 8ου ή 9ου εξαμήνου.

o Ο βαθμός του ενός μαθήματος κατ’ επιλογή στο οποίο έχει εξεταστεί επιτυχώς, αν και εφόσον
πραγματοποιήσει  Πρακτική  Άσκηση  δε  θα  συνυπολογίζεται  στο  ΜΟ  βαθμολογίας  των
μαθημάτων για τη λήψη Πτυχίου, αλλά θα καταχωρείται στο Παράρτημα Διπλώματος.
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 Φοιτητής, ο οποίος έχει εξεταστεί επιτυχώς και στα δύο κατ’ επιλογή μαθήματα Κατεύθυνσης 8ου
και 9ου εξαμήνου:
o Σε περίπτωση μη επάρκειας των προσφερόμενων θέσεων ΠΑ, ο φοιτητής θα βρίσκεται στην

τελευταία θέση της αξιολογικής σειρά των αιτούντων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών.
o Αν  και  εφόσον  ο  φοιτητής  πραγματοποιήσει  Πρακτική  Άσκηση,  θα  πρέπει  με  ΥΔ  του  στη

Γραμματεία του Τμήματος, να επιλέξει ποιο από τα δύο (ΠΑ ή οι βαθμοί του στα δύο κατ’
επιλογή  μαθήματα  Κατεύθυνσης  8ου  και  9ου  εξαμήνου)  επιθυμεί  να  υπολογιστεί  στις
προϋποθέσεις λήψης Πτυχίου και  ποιο να καταχωρηθεί  στο Παράρτημα Διπλώματος.  Η ΥΔ
είναι υποχρεωτική για την έκδοση διπλώματος.

Για την τοποθέτηση του φοιτητή στον κατάλληλο φορέα, η ΕΠΑ αξιολογεί το γνωστικό αντικείμενο του
ΦΥΠΑ και του έργου που καλείται να υλοποιήσει ο φοιτητής ως προς τη συνάφειά του με το γνωστικό
αντικείμενο  του  Προγράμματος  Σπουδών  του  Τμήματος  Πολιτικών  Μηχανικών.  Η  ΕΠΑ  μπορεί  να
απορρίψει  την  υλοποίηση  εάν  διαπιστώσει  μη  συνάφεια  του  γνωστικού  αντικειμένου  ή  ότι  δεν
εξασφαλίζεται η επίτευξη των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Άρθρο 6 . Διαδικασία ενστάσεων
Μετά τη δημοσίευση των  προσωρινών αποτελεσμάτων  δίνεται η δυνατότητα υποβολής  ενστάσεων
από τους φοιτητές εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια
Επιτροπή Ενστάσεων και ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της
ΕΠΑ, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος από την ΕΠΑ.

Άρθρο 7. Διαχείριση
Η διαχείριση της ΠΑ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος, του πληροφοριακού συστήματος
ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας και του Πληροφοριακού Συστήματος και του Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στο eclass του μαθήματος Πρακτική Άσκηση καθώς και
στην  ιστοσελίδα του  Τμήματος ανακοινώνονται  οι  ημερομηνίες έναρξης και  λήξης  της  ΠΑ και  το
διάστημα υποβολής των αιτήσεων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την ακόλουθη αλληλουχία:
 Οι φορείς  που  ενδιαφέρονται  να απασχολήσουν φοιτητές αναρτούν στο ΑΤΛΑΣ τη θέση που

προσφέρουν.
 Με ευθύνη της ΕΠΑ δημοσιεύεται πρόσκληση ενδιαφέροντας ανάληψης ΠΑ στην ιστοσελίδα του

Τμήματος και του μαθήματος.
 Οι φοιτητές υποβάλουν στη γραμματεία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντας για την ανάληψης ΠΑ.
 Η  ΕΠΑ  εφαρμόζει  τα  όσα  αναφέρονται  στις  παραγράφους  «Κριτήρια  Επιλογής – Όροι  και

Προϋποθέσεις συμμετοχής» και «Διαδικασία Ενστάσεων»
 Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων, οι φοιτητές μέσω του πληροφοριακού

συστήματος ΑΤΛΑΣ επικοινωνούν και έρχονται σε συμφωνία με τον ΦΥΠΑ. Κατόπιν ενημερώνουν
την ΕΠΑ για τη συμφωνία με τον ΦΥΠΑ και για το γνωστικό αντικείμενο της ΠΑ.

 Η ΕΠΑ ελέγχει τη συνάφεια του ΦΥΠΑ και του γνωστικού αντικειμένου του υπό ανάθεση έργου
ΠΑ, εγκρίνει την ανάληψη ΠΑ και ορίζει τον Επόπτη ΠΑ.

 Όταν ολοκληρωθεί η ΠΑ, οι φοιτητές, Επόπτης ΠΑ και ΦΥΠΑ συμπληρώνουν  τις απαιτούμενες
εκθέσεις ή/και ερωτηματολόγια για την αποτίμηση της ΠΑ, όπου αξιολογούνται η συνεργασία
φοιτητή με το φορέα, η επάρκεια των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει ο φοιτητής
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κατά τη διάρκεια των σπουδών του και ο βαθμός ανταπόκρισης του φοιτητή στις απαιτήσεις του
εργασιακού περιβάλλοντος.

 Η αξιολόγηση του φοιτητή εφαρμόζεται σύμφωνα με το περίγραμμα του μαθήματος γίνεται στη
διβάθμια κλίμακα «ΕΠΙΤΥΧΩΣ» και «ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ».

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις και δικαιώματα φοιτητή.
Ο φοιτητής υποβάλει στο Γραφεία Πρακτικής Άσκησης  τα  προσωπικά  του στοιχεία  (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,
τραπεζικό λογαριασμό) ή προβαίνει στην έκδοση, κατά περίπτωση, πιστοποιητικού υγείας, ανάλογα
με τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θέτει ο ΦΥΠΑ.

Ο φοιτητής κατά την εκπόνηση της ΠΑ υποχρεούται:
 Να τηρεί το ωράριο εργασίας που ορίζεται από τον φορέα σε συνεργασία με το Τμήμα. Ως ωράριο

πλήρους  απασχόλησης  ανά  μήνα  των  ασκούμενων  φοιτητών  ΑΕΙ,  θεωρείται  το  αντίστοιχο
θεσμοθετημένο  ωράριο  πλήρους  απασχόλησης  των  εργαζομένων  του  ΦΥΠΑ,  στην  αντίστοιχη
ειδικότητα.

 Να τηρεί όλους τους κανονισμούς εργασίας και ασφάλειας, όπως και κάθε άλλη ρύθμιση ισχύει για
το προσωπικό του ΦΥΠΑ.

 Να τηρεί τους κανόνες συμπεριφοράς και την εργασιακή ηθική που προβλέπεται από το φορέα.
 Να συμπληρώνει το ημερολόγιο εργασιών στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησής του σε ημερησίως, καθώς

και μηνιαίως απολογιστικά.
 Να συμπληρώσει απολογιστική έκθεση/ερωτηματολόγιο μετά το πέρας της ΠΑ.

Σε περίπτωση:
 Ανάγκης απουσίας, ο φοιτητής απευθύνεται στον φορέα απασχόλησης που είναι υπεύθυνος για την

έγκριση της απουσίας του και ενημερώνεται το Τμήμα.
 Υλοποίησης μέρους της  ΠΑ κατά  τη  διάρκεια  των εξεταστικών περιόδων, ο φοιτητής μπορεί να

ζητήσει διευκόλυνση από το φορέα.
 Σε περίπτωση δικαιολογημένων ή αδικαιολόγητων απουσιών, ο φοιτητής οφείλει να αναπληρώσει τις

ώρες απουσίας  του  μετά από συνεννόηση με  τον  φορέα και  το  Τμήμα,  ώστε  να  συμπληρωθεί
απαιτούμενος χρόνος εργασίας 4 μηνών.

Στους  φοιτητές  παρέχεται  ιατροφαρμακευτική  και  νοσοκομειακή  περίθαλψη κατά  την  διάρκεια  των
σπουδών τους. Οι φοιτητές έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
 Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές υπάγονται υποχρεωτικά σε εισφορά στο ΙΚΑ έναντι

επαγγελματικού κινδύνου σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία. 
 Λαμβάνουν αποζημίωση: α) από τον ΦΥΠΑ όπου το ύψος αποζημίωσης ορίζεται σύμφωνα με την

τρέχουσα νομοθεσία ή β) από Δημόσια και Κοινοτικά Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης το
ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης ορίζεται από το εκάστοτε πρόγραμμα.
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Άρθρο 9. Ρόλος του Επόπτη Καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης

Ο Επόπτης Καθηγητής είναι λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Τμήματος και του ΦΥΠΑ,
παρέχοντας καθοδήγηση στους φοιτητές και εξασφαλίζοντας την εύρυθμη διεξαγωγή της ΠΑ. Είναι μέλος
ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και ο ρόλος του περιλαμβάνει τα εξής:

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

 Επικοινωνεί με τα στελέχη του ΦΥΠΑ, στον οποίο πραγματοποιεί ΠΑ ο φοιτητής, ενημερώνεται και
ελέγχει την πορεία της ΠΑ.

 Βοηθά και συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στην διάρκεια της
ΠΑ, για τα οποία ενημερώνεται από τον ασκούμενο ή από στέλεχος του ΦΥΠΑ.

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

 Ελέγχει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή σε μηνιαία βάση.
 Αξιολογεί εγγράφως την υλοποίηση της ΠΑ του υπό την επίβλεψή του ασκούμενου φοιτητή και

συνεισφέρει έτσι στην διαρκή βελτίωση του προγράμματος.
 Αξιολογεί την επίδοση του φοιτητή στη διβάθμια κλίμακα «ΕΠΙΤΥΧΩΣ» και «ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ» σύμφωνα

με τα όσα ορίζονται στο περίγραμμα του μαθήματος.

Άρθρο 10. Υποχρεώσεις ΦΥΠΑ και ο ρόλος του Επόπτη ΦΥΠΑ
Οι βασικές υποχρεώσεις του ΦΥΠΑ είναι:
 Υπογράφει την Ειδική Σύμβαση Εργασίας του φοιτητή με ειδικούς όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα

και  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαιτούμενες  διαδικασίες  αναγγελίας,  αποζημίωσης  και  ασφάλισης
πρακτικής άσκησης φοιτητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα όσα ορίζονται από το ΠΑΔΑ
ή το θεσμοθετημένο πρόγραμμα (π.χ. Erasmus – ΙΚΥ) από το οποίο χρηματοδοτείται η ΠΑ.

 Προσδιορίζει  το ωράριο εργασίας του ασκούμενου το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το νόμιμο
ημερησίως.

 Συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση του ασκούμενου.
 Αναθέτει καθήκοντα σε διάφορους τομείς σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών του ασκούμενου και

φροντίζει για την τήρηση του αντικειμένου της άσκησης.
 Ορίζει τον Επόπτη ΦΥΠΑ.

Ο  Επόπτης  ΦΥΠΑ  είναι  υποχρεωτικά  Πολιτικός  Μηχανικός  ή  πτυχιούχος/διπλωματούχος  με
επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού και επαρκή εμπειρία στον εργασιακό χώρο. Έχει την
ευθύνη της καθοδήγησης και επίβλεψης του ασκούμενου φοιτητή στον εργασιακό χώρο. 

Συγκεκριμένα:
 Μέριμνα για τον καθορισμό των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου φοιτητή σε συνεργασία

με τον επόπτη εκπαιδευτικό.
 Επιβλέπει την πορεία εκπόνησης της ΠΑ και την επίδοση των ασκούμενων.
 Συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των φοιτητών, με

βάση τις δυνατότητες του φορέα.
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 Ελέγχει και θεωρεί το ημερολόγιο εργασιών στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή.
 Συμπληρώνει και αποστέλλει στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης,

στο τέλος κάθε μήνα, μηνιαία βεβαίωση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.
 Συμπληρώνει το Έντυπο Αξιολόγησης του φοιτητή και του προγράμματος στο οποίο αξιολογεί την

προετοιμασία, την ενημέρωση και το ενδιαφέρον των φοιτητών, τους επόπτες, την οργάνωση και
συνέπεια του Προγράμματος κ.λπ.

Άρθρο 11. Ποιοτικός Έλεγχος και Αξιολόγηση της ΠΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, τα στοιχεία των δελτίων αξιολόγησης από τον φορέα και από τον φοιτητή,
καταχωρούνται σε βάση δεδομένων του Τμήματος, προκειμένου να είναι προσβάσιμα για επεξεργασία
και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων καθώς και ανατροφοδότησης με σκοπό τη βελτίωση της ΠΑ και του
προγράμματος σπουδών γενικότερα.

Οι ειδικότερες ρυθμίσεις  για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης  των φοιτητών ορίζονται  στον
Κανονισμό Πρακτικής  Άσκησης του Πανεπιστημίου,  ο  οποίος  εγκρίνεται  και  αναθεωρείται  από τη
Σύγκλητο.
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