
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 

(Εγκρίθηκε στην υπ ’αρ. 6/25.11.2020 Γ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας) 

1. Περιγραφή μαθήματος 

Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι θεσμοθετημένο μάθημα του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος με κωδικό Geol_084. Είναι προαιρετικό μάθημα, δεν έχει 

διδακτικές μονάδες και αντιστοιχεί σε 5 ECTS. Το μάθημα της πρακτικής άσκησης εντάσσεται στο 7ο ή 

8ο εξάμηνο σπουδών, αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος και δεν λαμβάνεται υπόψη στη λήψη 

πτυχίου. Επίσης δεν βαθμολογείται, αλλά αξιολογείται με τη μορφή επιτυχώς/ανεπιτυχώς.  

Το μάθημα της πρακτικής άσκησης αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών μας, 

καθώς τους φέρνει σε επαφή με την αγορά εργασίας. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την 

πράξη και είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας γιατί συμβάλλει: 

• Στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν 

αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

• Στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των τελειόφοιτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. 

• Στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων και παραγωγικών φορέων. 

• Στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό 

προσανατολισμό του φοιτητή ο οποίος, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς 

του στόχους ενώ στην περίπτωση που τους έχει ορίσει μπορεί να τους διευρύνει. 

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμους κατά περιόδους φορείς του Δημόσιου 

ή του Ιδιωτικού τομέα (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία, Βιομηχανίες, Εργαστήρια, Επιχειρήσεις, 

Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισμοί ή Ινστιτούτα: ΕΑΓΜΕ, ΕΛΚΕΘΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΕΑΑ, κλπ, Μελετητικές, 

Εργοληπτικές και Μεταλλευτικές Εταιρείες) που υποβάλλουν κάθε χρόνο αιτήματα για την απασχόληση 

φοιτητών στο πλαίσιο πρόσκλησης προγράμματος πρακτικής άσκησης που τα τελευταία χρόνια 

χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Η διασύνδεση των φορέων, που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης, με το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως 

και για όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας επιτυγχάνεται επιπρόσθετα με τον διαδικτυακό Κόμβο 

Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) «ΑΤΛΑΣ» (https://atlas.grnet.gr/), που αποτελεί ένα σύστημα κεντρικής 

υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ διασυνδέοντας τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, 

ΜΚΟ κλπ), που παρέχουν θέσεις ΠΑ, με τα όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το 

συντονισμό της ΠΑ και με τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος 

https://atlas.grnet.gr/


σπουδών της σχολής τους. Ο «ΑΤΛΑΣ» παρέχει μία ενιαία βάση προσφερόμενων θέσεων ΠΑ, οι οποίες 

είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα 

που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή. 

2. Προϋποθέσεις επιλογής και πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης 

Η επιλογή του μαθήματος της Πρακτικής μπορεί να γίνει από φοιτητές του 4ου έτους ή τελειόφοιτους, με 

την προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος φοιτητής να έχει επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης, μετά από σχετική 

πρόσκληση χρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ή να υπάρχει συγκεκριμένος 

φορέας/εταιρεία υποδοχής που να θέλει να τον απασχολήσει καλύπτοντας εξ΄ ολοκλήρου το 

απαιτούμενο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει 

προηγούμενη επικοινωνία μεταξύ του Επιστημονικού Υπεύθυνου του προγράμματος της Πρακτικής 

Άσκησης με το φορέα/εταιρεία υποδοχής για τη δημιουργία πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ 

Τμήματος και φορέα. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια τρεις (3) συνεχόμενους μήνες και ωράριο 

πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχο με αυτό που ισχύει στον εκάστοτε φορέα/εταιρεία υποδοχής. Κατά 

τη διάρκεια της απασχόλησης του ο φοιτητής δεν δικαιούται άδεια, αλλά ασφαλίζεται έναντι ατυχήματος 

στον εργασιακό του χώρο, είτε με χρηματοδοτούμενα σχετικά προγράμματα του Πανεπιστημίου, είτε 

από τον ίδιο το φορέα/εταιρεία υποδοχής. Στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει επιλεγεί, αλλά δεν 

μπορεί να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση για διάφορους λόγους, έχει τη δυνατότητα να 

υποβάλλει αίτηση παραίτησης προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, εξηγώντας του λόγους παραίτησης. 

3. Πρακτική Άσκηση μέσω χρηματοδοτούμενου Προγράμματος  

Στην περίπτωση που υπάρχει χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, αυτό ανακοινώνεται 

στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών http://praktiki.upatras.gr/ και 

του Τμήματος Γεωλογίας http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/. Οι αιτήσεις συμμετοχής των 

φοιτητών υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών της 

εκάστοτε προκήρυξης. Η επιλογή των φοιτητών για τις διατιθέμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης του 

Προγράμματος γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, με βάση τον ακόλουθο αλγόριθμο: 

1. Αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του 3ου έτους 

σπουδών (ποσοστό βαρύτητας 60%) 

2. Μέσος Όρος Βαθμολογίας για το συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων (ποσοστό βαρύτητας 40%). 

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ζητώνται περαιτέρω στοιχεία και λαμβάνονται υπόψη οικονομικά κριτήρια. 

Μετά την ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον ιστότοπο του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος), οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης με προθεσμία 5 ημερών 
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μετά την ανακοίνωση του σχετικού πίνακα. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος και 

εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων. Ο οριστικός πίνακας των επιλεγέντων φοιτητών εγκρίνεται 

από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, πριν την ανάρτηση του στους ως άνω ιστότοπους. 

4. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος που έχει την ευθύνη του συντονισμού του μαθήματος της Πρακτικής 

Άσκησης καθώς και της επίλυσης δυσχερειών ή προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν, ορίζεται από τη 

Γ.Σ του Τμήματος. Η Γ.Σ. του Τμήματος επίσης ορίζει την Επιτροπή́ Αξιολόγησης, που έχει τη ευθύνη της 

επιλογής των φοιτητών που θα ενταχθούν στην Πρακτική́ Άσκηση και την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει 

τη ευθύνη της εξέτασης των ενστάσεων των φοιτητών. 

5. Ακαδημαϊκός επιβλέπων και αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης 

Ο Ακαδημαϊκός επιβλέπων για κάθε φοιτητή που πραγματοποιεί πρακτική άσκηση, είναι μέλος ΔΕΠ του 

Τμήματος, βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον υπεύθυνο του φορέα/εταιρείας υποδοχής της 

πρακτικής άσκησης και είναι υπεύθυνος για την τελική αξιολόγηση του φοιτητή με τη μορφή 

επιτυχώς/ανεπιτυχώς. Προτιμητέο και όχι υποχρεωτικό είναι ο επιβλέπων να ταυτίζεται με τον 

επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή. Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης στα πλαίσια 

χρηματοδοτούμενου Προγράμματος θα πρέπει να προσκομίζονται από το φοιτητή τα προβλεπόμενα 

από το Πρόγραμμα παραδοτέα, όπως αυτά ανακοινώνονται κάθε φορά στον ιστότοπο του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών http://praktiki.upatras.gr/ 

6. Ενημέρωση για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης 

Ανακοινώσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την Πρακτική Άσκηση, ανακοινώνονται τακτικά 

στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών http://praktiki.upatras.gr/ και 

του Τμήματος Γεωλογίας http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/praktiki-askisi 
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