
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ 2016-17 

Γενικά 

 

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης  (ΠΑ) θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός ως προς τις 

προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., οι 

οποίες στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται από αρκετή 

αβεβαιότητα. Με τη συνέχιση της υλοποίησης του θεσμού της Π.Α. δίνεται η 

ευκαιρία στους φοιτητές μας να έρθουν σε επαφή με την πραγματικότητα που 

επικρατεί στους εργασιακούς χώρους της μελλοντικής άσκησης του επαγγέλματός 

τους, καθώς επίσης να βελτιώσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους 

προσφέρει η φοίτησή τους στη Σχολή.  

Επιπλέον, οι φορείς υποδοχής (ΦΥ) ασκουμένων μέσω της διαδικασίας αυτής 

μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αργότερα το προσωπικό τους 

μέσα από επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις, λόγω της υψηλής στάθμης των 

παρεχόμενων από τη Σχολή σπουδών. 

 
Κτήριο Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
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Ιστορία –θεσμοθέτηση 

 

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών της ΣΕΜΦΕ άρχισε να 

υλοποιείται στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και συγκεκριμένα από το 

δεύτερο τρίμηνο του έτους 2002, θεσμοθετούμενο παράλληλα ως προαιρετική 

δραστηριότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.  

Η  ΠΑ , με βάση την από 30/3/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, 

πραγματοποιείται  στο 5ο έτος  σπουδών (αντί του 4ου που ίσχυε παλαιότερα), το 

οποίο βάσει του ισχύοντος ακαδημαϊκού ημερολογίου είναι συνδεδεμένο και με την 

εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, για τους εξής λόγους: 

• Να μην παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η βασική 

υποχρέωση που έχουν οι φοιτητές από το 10ο εξάμηνο σπουδών είναι η 

εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 

• Οι  φοιτητές να έχουν αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που 

θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις του 

προσφερόμενου προς άσκηση εργασιακού χώρου. 

• Να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ουσιαστική εκτέλεση της Π.Α.  

Κατ’ αυτό τον τρόπο, η ΠΑ  μπορεί να λειτουργήσει ως πρόδρομος μιας μονιμότερης 

σχέσης του ασκηθέντος με τον φορέα απασχόλησης, εφόσον για παράδειγμα  είναι 

δυνατή η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας του σπουδαστή στον ίδιο το φορέα, ή 

ακόμη και η διασφάλιση μόνιμης επαγγελματικής πλέον συνεργασίας μεταξύ του 

ασκούμενου και του φορέα. Ορισμένοι ασκηθέντες φοιτητές έχουν ήδη από τα 

προηγούμενα χρόνια εφαρμόσει τα παραπάνω, αφού εκπόνησαν τη διπλωματική τους 

εργασία σε συνεργασία με το φορέα απασχόλησης και στη συνέχεια πέτυχαν μόνιμη 

επαγγελματική σχέση.  

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου «Πρακτική Άσκηση της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ» στα πλαίσια της 

Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ» (κωδικός MIS 299947) του 

ΕΠΕΔΒΜ ξεκίνησε την 1-1-2010.  

 

Στόχοι 

Το ισχύον πρόγραμμα ΠΑ  της ΣΕΜΦΕ θέτει ως βασικούς στόχους: 
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α)  Την απόκτηση από τους ασκούμενους σπουδαστές της Σχολής πρακτικών 

εμπειριών και γνώσεων που θα τους επιτρέψουν να εφαρμόσουν  τις θεωρητικές 

γνώσεις που αποκτούν από την φοίτησή τους στη Σχολή ώστε να διεκδικήσουν με 

αυξημένες πιθανότητες θέση εργασίας μετά την αποφοίτησή τους. 

β) Την επαφή των ασκουμένων με την αγορά εργασίας ώστε να γνωρίσουν 

συγκεκριμένους τομείς και κλάδους στους οποίους θα μπορέσουν εν δυνάμει να 

απασχοληθούν αν προηγουμένως αποκτήσουν πρόσθετες θεωρητικές γνώσεις μέσα 

από τα προσφερόμενα από την Σχολή Μαθήματα Επιλογής. Θα βοηθήσει δηλαδή η 

ΠΑ τους φοιτητές στην ορθότερη επιλογή των μαθημάτων που παρακολουθούν, 

ώστε οι γνώσεις που αποκτούν να έχουν συνάφεια με τον μελλοντικό επαγγελματικό 

τους προσανατολισμό. 

γ)  Την ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας 

των ασκουμένων.    

δ)  Την καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη διεπιστημονική προσέγγιση 

επιστημονικών / τεχνολογικών θεμάτων ή επίλυσης προβλημάτων. 

Η δε απόφαση πραγματοποίησης  της ΠΑ για διάστημα δύο μηνών (από έναν μήνα 

που ήταν τα προηγούμενα χρόνια) κρίθηκε αναγκαία, ως ανταπόκριση σε σχετικό 

αίτημα τόσο των ασκούμενων φοιτητών όσο και των φορέων απασχόλησης, που 

έκριναν ότι ο ένας μήνας ήταν ανεπαρκής για τον πλήρη εγκλιματισμό του 

εκπαιδευόμενου στον εργασιακό χώρο.  

Οι παραπάνω δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 –2013, ο 

οποίος είναι η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την 

αγορά εργασίας.  

Συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των επιμέρους στόχων της ΠΑ που είναι:  

• Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το 

επάγγελμα και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε 

η ΠΑ. 

• Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη 

διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των 

δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. 

• Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας 

τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η 
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εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό 

περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με 

τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται 

στην ελληνική πραγματικότητα.  

• Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση 

διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας 

και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων. 

Ειδικότερα, οι διπλωματούχοι της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. θα κληθούν να στελεχώσουν ένα ευρύ 

φάσμα φορέων απασχόλησης όπως  

➢ ερευνητικούς και βιομηχανικούς τομείς , 

➢ Ερευνητικά Κέντρα (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό), 

➢ Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας 

➢  ΝΠΙΔ/ΝΠΔΔ, φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα 

➢ Τραπεζικούς / Χρηματο -οικονομικούς φορείς  

➢ Επιχειρηματικούς τομείς  

➢ σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά)  

➢ εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.  

 

Στην διάρκεια λοιπόν της Π.Α. οι ασκούμενοι έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή με τους παραπάνω φορείς, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να 

γνωρίσουν και να επιλέξουν το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας τους και τέλος να 

βελτιώσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Αυτό θα τους βοηθήσει, 

όταν αποκτήσουν το δίπλωμα τους να έχουν της απαραίτητη γνώση και εμπειρία να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του εργασιακού χώρου στον οποίο θα επιλέξουν να 

απασχοληθούν 
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Διάφορες περιπτώσεις αιώρησης υπεραγωγού – Φωτογραφία από εργασία ΠΑ φοιτητή ΣΕΜΦΕ 

 

Όροι 

Το Πρόγραμμα ΠΑ αφορά τους φοιτητές του 5ου  έτους σπουδών αλλά σε ορισμένες 

περιπτώσεις και όσους φοιτητές του 8ου εξαμήνου ενδιαφέρονται και κρίνουν ότι δεν 

παρεμποδίζονται οι εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.  

Όπως προαναφέρθηκε η  χρονική διάρκεια της ΠΑ είναι δύο (2) μήνες. 

 

Διαδικασία 

Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος Π.Α. κατ’ έτος, 

προβλέπονται αναλυτικότερα τα εξής:  

Κάθε χρόνο πριν την έναρξη του εκάστοτε προγράμματος Π.Α. προηγείται 

επικοινωνία (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) με όλους τους ΦΥ, προκειμένου να 

επικαιροποιηθεί ο αριθμός και το αντικείμενο των προσφερόμενων θέσεων. 

Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα, τόσο σε μέλη ΔΕΠ όσο και στους 

ενδιαφερόμενους φοιτητές να προσθέσουν νέους ΦΥ στην υπάρχουσα Βάση 

Δεδομένων (Β.Δ.), με την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι ΦΥ είναι 

καταχωρισμένοι στο διαπανεπιστημιακό Πληροφοριακό Σύστημα Π.Α. με την 

ονομασία «ΑΤΛΑΣ» (η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τα έτη 2016, 2017)..    

Στη συνέχεια, καταρτίζονται και ανακοινώνονται οι ετήσιες καταστάσεις με τους 

συνεργαζόμενους ΦΥ, τον αριθμό και το αντικείμενο των προσφερόμενων θέσεων 

και τους επόπτες (μέλη ΔΕΠ) της Σχολής ανά ΦΥ.    
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Ως επί το πλείστον, πραγματοποιείται επίσης μία ενημερωτική Ημερίδα  κατά την 

οποία τα υπεύθυνα για την ΠΑ μέλη Δ.Ε.Π. καθώς και οι προσκεκλημένοι 

εκπρόσωποι από επιλεγμένους ΦΥ ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, 

αναλύοντας όλα τα επιστημονικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά για τις 

προσφερόμενες θέσεις Π.Α.  

Ακολούθως, καλούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να 

υποβάλουν (σε ηλεκτρονική μορφή) αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Π.Α. 

δηλώνοντας ταυτόχρονα και ΦΥ  στους οποίους προτιμούν να εκπονήσουν την Π.Α. 

(από τις αναρτημένες καταστάσεις). 

Πλέον, η ηλεκτρονική εγγραφή των φοιτητών γίνεται υποχρεωτικά μέσω του 

υπερσυνδέσμου http://praktiki.semfe.ntua.gr, (Πληροφοριακό Σύστημα 

«ΠΡΑΞΙΣ»), ενώ η επιλογή   ΦΥ  γίνεται υποχρεωτικά (η υποχρέωση δεν ισχύει για 

τα έτη 2016, 2017) μέσω του υπερσύνδεσμου: https://submit-atlas.grnet.gr/ 

(Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).  

Με βάση τις προσφερόμενες θέσεις, τις δηλώσεις προτίμησης των φοιτητών και άλλα 

ακαδημαϊκού περιεχομένου στοιχεία των ενδιαφερομένων φοιτητών, γίνεται η τελική 

κατανομή των θέσεων Π.Α. κάθε έτους.  

Πριν ξεκινήσουν την ΠΑ, οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν στο αρμόδιο 

Γραφείο ΠΑ της ΣΕΜΦΕ Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ για 

την ασφαλιστική τους κάλυψη έναντι ατυχήματος 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε κάθε Πρόγραμμα ΠΑ οφείλουν επίσης να 

προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ συμπληρωμένη και σφραγισμένη φόρμα τραπεζικού 

λογαριασμού (Βεβαίωση IBAN) με μοναδικό ή πρώτο δικαιούχο λογαριασμού τον 

ασκούμενο φοιτητή.  

Οι συμμετέχοντες σε κάθε πρόγραμμα ΠΑ φοιτητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους 

ότι δεσμεύονται να το υλοποιήσουν, διαφορετικά, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, 

πρέπει το δηλώσουν έγκαιρα στο Γραφείο ΠΑ.  

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

Για το συντονισμό και επίβλεψη της εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος 

Π.Α. η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει ορίσει επιστημονικό υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ 

καθώς επίσης και μια Επιτροπή Εποπτείας του έργου της Π.Α., αποτελούμενη από 

εκπροσώπους μέλη ΔΕΠ των 4 Τομέων της Σχολής. 

Για τη διασφάλιση της ορθής και αποδοτικής υλοποίησης της Π.Α ορίζονται ετησίως 

(από την παραπάνω επιτροπή) τα εποπτεύοντα την ΠΑ των φοιτητών μέλη Δ.Ε.Π. της 

Σχολής με βάση τη γνωστικά τους αντικείμενα.  

http://praktiki.semfe.ntua.gr/
https://submit-atlas.grnet.gr/
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Καθορίζονται οι μετακινήσεις τους προς το εσωτερικό και εξωτερικό για την 

επίβλεψη των ασκούμενων, με στόχο την παρακολούθηση στην πράξη της 

λειτουργίας της Π.Α καθώς και την ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη 

επικοινωνία της Σχολής με τους φορείς απασχόλησης.  

Την ανωτέρω επιτροπή  υποστηρίζει, διοικητικά-τεχνικά το Γραφείο Π.Α., το οποίο 

στελεχώνεται από έμπειρα μέλη του διοικητικού προσωπικού της Σχολής. 

 

Για τους φοιτητές που συμμετέχουν στην  ΠΑ, ορίζονται επόπτες μέλη ΔΕΠ της 

ΣΕΜΦΕ για την επίβλεψη της πορείας εκτέλεσης της ΠΑ. Για ορισμένους επόπτες  

είναι απαραίτητος ο ορισμός συνάντησης με τον κάθε φοιτητή πριν την έναρξη της 

ΠΑ.  

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δίμηνης διάρκειας πρακτικής τους άσκησης, οι 

φοιτητές της ΣΕΜΦΕ –κάτω από τη στενή συνεργασία και παρακολούθηση των 

εποπτών που έχουν οριστεί- μεταβαίνουν καθημερινά στις εγκαταστάσεις των 

συνεργαζόμενων φορέων απασχόλησης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) 

ημερών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν στο Γραφείο ΠΑ τα εξής 

δικαιολογητικά:  

• Πρωτότυπη Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 

από τον ΦΥ.  

• Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον επόπτη - μέλος ΔΕΠ της ΣΕΜΦΕ στην 

οποία να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής έχει παραδώσει σχετική εργασία – 

έκθεση πεπραγμένων ΠΑ, στην οποία εκτίθενται οι συνθήκες και τα 

αποτελέσματα της απασχόλησης, ενώ παράλληλα διαφαίνεται και η 

προοπτική μιας μονιμότερης σχέσης του ασκηθέντος με τον ΦΥ σε όσες 

περιπτώσεις προκύπτει η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ως αποτέλεσμα 

της συγκεκριμένης συνεργασίας.  Επιπλέον,  στην έκθεση πεπραγμένων του 

φοιτητή διαπιστώνεται ο βαθμός επίτευξης ενός από τους βασικούς στόχους 

του θεσμού της ΠΑ που είναι η ουσιαστικότερη αφομοίωση της 

επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής 

επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων του ασκουμένου και η 

ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. 
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• Ερωτηματολόγιο φοιτητή και ερωτηματολόγιο φορέα απασχόλησης, 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, αντίστοιχα.  

 

 

Σύστημα Prober Karl-Suss Micromanipulator 7000 LTE - Φωτογραφία από εργασία ΠΑ φοιτητή 

ΣΕΜΦΕ 

 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών συντάσσονται οι οικονομικές 

καταστάσεις και διενεργούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποζημίωση 

των ασκηθέντων φοιτητών και την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Στη 

συνέχεια το συγκεντρωθέν υλικό διαβιβάζεται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του 

Ιδρύματος και αρχειοθετείται ανάλογα.  


