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Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. 
 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 

Γενικά 

1.  Η πρακτική άσκηση είναι μια σχετικά μικρής διάρκειας άσκηση καθηκόντων από προπτυχιακή/ό 
φοιτήτρια/τή σε έναν Φορέα Υποδοχής, εκτός Πανεπιστημίου, που διεξάγεται με την καθοδήγησή 
της/του από στέλεχος του φορέα αυτού και επίβλεψή της/του από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, το 
οποίο ανήκει, κατά προτίμηση, στα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ) του Τμήματος. 

2.  Οι προπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, τόσο σε Δημόσιους όσο και 
σε Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής, με αντικειμένο σχετικό με τις σπουδές τους ώστε να έρθουν σε μια 
πρώτη επαφή με την καθημερινή εργασιακή πρακτική και να αποκτήσουν τα πρώτα εφόδια και την 
απαραίτητη εξωστρέφεια για την πιο αποτελεσματική είσοδό τους στην αγορά εργασίας μετά το 
πέρας των σπουδών τους. Η παρουσία τους στους χώρους των Φορέων Υποδοχής πρέπει να είναι 
καθημερινή και με πλήρες ωράριο, ενώ η συμπεριφορά τους οφείλει να είναι άψογη. 

3.  Η πρακτική άσκηση, που είναι προαιρετικό μάθημα με 5 μονάδες ECTS, δεν βαθμολογείται και 
έχει διάρκεια δύο μηνών. Πραγματοποιείται σε χώρους υπηρεσιών, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κτλ, 
σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής, συνέπειας, ήθους και καλής συνεργασίας, από 
προπτυχιακές/ους φοιτήτριες/τές που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα του 6ου εξαμήνου των 
σπουδών τους ώστε να μη παρεμποδίζεται η πορεία αυτών. Ως καλύτερη περίοδος θεωρείται αυτή 
που περιλαμβάνει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους, χωρίς ωστόσο να είναι αδύνατη η 
διεξαγωγή της και σε άλλες χρονικές περιόδους. 

4.  Οι προπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την ΕΠΑ εάν κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους υπάρξει κάποιο πρόβλημα και να υποβάλλουν στην ΕΠΑ, 
αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, συνοπτική έκθεση των πεπραγμένων συνοδευόμενη και από 
έγγραφη βεβαίωση περί επιτυχούς ολοκλήρωσής της που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του 
συνεργαζόμενου φορέα. 

5.  Τα αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης αξιολογούνται κάθε έτος στο πλαίσιο μιας ημερίδας που 
διοργανώνεται από την ΕΠΑ. Η τελευταία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με 
προεδρεύοντα ένα καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή έναν αναπληρωτή καθηγητή. 

6.  Η τροποποίηση των πιο πάνω είναι δυνατή μόνο μετά από πρόταση της ΕΠΑ και έγκρισή της από 
τη Συνέλευση του Τμήματος. Η τελευταία είναι αρμόδια και για την επίλυση οποιουδήποτε 
προβλήματος διοικητικής ή άλλης φύσης σχετικού με την πρακτική άσκηση. 

 

Τρόποι διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης από προπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές 
Η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης είναι δυνατή: 

1. Mέσω ΕΣΠΑ 

Οι προπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές μπορούν να ασκηθούν μέσω του Προγράμματος «Πρακτική 
Άσκηση Α.Π.Θ.», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 
από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020». Η πρακτική άσκηση 
μέσω ΕΣΠΑ πραγματοποιείται μόνο στην Ελλάδα και στο Πρόγραμμα δεν επιτρέπεται η 
συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητριών/τών που η παρουσία τους στο Ίδρυμα οφείλεται στο 
Πρόγραμμα Erasmus. Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική 
Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» μόνο μία φορά. 

Οι προ-αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα γίνονται συνήθως κατά τους μήνες Οκτώβριο και 
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Νοέμβριο και η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν ορισθεί από την 
ΕΠΑ και έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η μοριοδότηση των ενδιαφερόμενων 
γίνεται μετά από συνεκτίμηση της μέσης βαθμολογίας τους στα μαθήματα του ΠΠΣ στα οποία 
έχουν εξετασθεί επιτυχώς και τις μονάδες ECTS των μαθημάτων αυτών. 

Οι Φορείς Υποδοχής επιλέγονται στη συνέχεια από τις/τους φοιτήτριες/τές. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν περισσότερες/οι από ένα/μια φοιτήτρια/τή για μια θέση αποστέλλονται στον υπεύθυνο 
του αντίστοιχου Φορέα Υποδοχής βιογραφικά των ενδιαφερόμενων και η επιλογή γίνεται από το 
Φορέα Υποδοχής. 

Κάθε φοιτήτρια/τής οφείλει να υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που είναι αναγκαία για 
την ένταξή της/του στο πρόγραμμα (π.χ. υπογεγραμμένες συμβάσεις απασχόλησης, αριθμός 
φορολογικού μητρώου, ΑΜΚΑ ή αριθμός μητρώου ΙΚΑ, κτλ). Τα έγγραφα προσκομίζονται στο 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης που αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών. 

Στην διεύθυνση dasta.auth.gr αναφέρονται με λεπτομέρειες όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληροί 
η/ο φοιτήτρια/τής και οι υποχρεώσεις αυτής/ού, καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει 
αυτή/ός σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα και 
το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. 

2. Με τη συνδρομή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. (εκτός ΕΣΠΑ) 

Είναι δυνατή αποκλειστικά όταν η χρηματοδότηση παρέχεται από τους Φορείς Υποδοχής. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. (τηλ. 2310 
997136, E-mail praktiki@auth.gr). 

3. Μέσω Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Τμήματος Χημείας με τους Φορείς Υποδοχής 

Επειδή ο Φορέας Υποδοχής δεν χρηματοδοτεί στην περίπτωση αυτή τις/τους φοιτήτριες/τές, 
επιβάλλεται η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητριών/τών για την περίπτωση ατυχήματος. 
Υπογράφεται Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στο Τμήμα Χημείας και τον Φορέα Υποδοχής και 
ο Φορέας βεβαιώνει, στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης, την ανελλιπή παρουσία και επιτυχή 
άσκηση της/του φοιτήτριας/τή κατά τη δίμηνο που διαρκεί αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες 
απαιτείται επικοινωνία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. 

 

Σύνθεση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 
Μέλη της ΕΠΑ είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ε. Δεληγιάννη, ως επιστημονικά υπεύθυνη αυτής, οι 
καθηγητές πρώτης βαθμίδας Π. Ακρίβος, Π. Γιαννακουδάκης, Γ. Θεοδωρίδης και Δ. Μπικιάρης, η 
αναπλ. καθηγήτρια Ε. Βαρέλλα, οι επικ. καθηγήτριες Δ. Λαμπροπούλου και Ε. Χατζηδημητρίου, και το 
μέλος ΕΔΙΠ Ρ. Παππή. 
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