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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Η Πρακτική Άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος να
ασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
συναφείς με το αντικείμενο του Τμήματος. Πραγματοποιείται σε εταιρείες,
ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και άλλους παραγωγικούς φορείς. Στόχος της
απασχόλησης είναι πρωτίστως η πρακτική εξάσκηση, η διεύρυνση των γνώσεων και
η εξειδίκευση σε θέματα υλικών και τεχνολογικών εφαρμογών τους, η ανάπτυξη
του αισθήματος συνεργασίας και επαγγελματικής αλληλεγγύης του
εκπαιδευομένου και η προσαρμογή του στο εργασιακό περιβάλλον.
Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα ελεύθερης επιλογής, έχει διάρκεια 2
μήνες πλήρους απασχόλησης, και λαμβάνει 10 μονάδες ECTS εκ των οποίων μόνο οι
5 λαμβάνονται υπ’ όψιν στην κάλυψη των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών
για την λήψη Πτυχίου ενώ οι υπόλοιπες αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση έχουν οι φοιτητές οποίοι κατά την
έναρξη της έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 4ο εξάμηνο Σπουδών τους. Στο
Τμήμα προσφέρονται δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής με τίτλο Πρακτική Ι (ΠΡΑ001) και Πρακτική ΙΙ (ΠΡΑ-002). Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές μπορούν να
εξασφαλίζουν συνολικά μέχρι 10 μονάδες ECTS για την κάλυψη των απαιτήσεων
του Προγράμματος Σπουδών για την λήψη πτυχίου και μέχρι 20 μονάδες ECTS για
το Παράρτημα Διπλώματος τους. Οι μονάδες ECTS της Πρακτικής Εξάσκησης και οι
μονάδες ECTS του Φιλοσοφικού κύκλου ή των μαθημάτων άλλων τμημάτων της
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Π.K. δεν μπορούν να υπερβούν
αθροιστικά όλες μαζί τις 30 μονάδες ECTS.
Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορούν να ασκηθούν καθορίζεται σε
ετήσια βάση από την χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί για το πρόγραμμα. Το
κριτήριο επιλογής και κατάταξης των φοιτητών είναι ο ατομικός Δείκτης Προόδου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτεραιότητα έχει ο φοιτητής με το μεγαλύτερο αριθμό
κατοχυρωμένων μονάδων ECTS. Η κατοχύρωση του μαθήματος συνοδεύεται με
βαθμολογία η οποία προκύπτει λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αξιολόγηση του φοιτητή
από το φορέα της Πρακτικής, τη γραπτή εργασία που παραδίδει μετά το πέρας της
Πρακτικής και την προφορική εξέταση του φοιτητή μετά το πέρας της Πρακτικής
Άσκησης, από μέλος του Τμήματος που ορίζει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
Για να θεωρείται πλήρης, η αίτηση για Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει: α)
Έντυπο Αίτησης που χορηγείται από τη γραμματεία και συμπληρώνεται από τον
φοιτητή, β) Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας. Η καταληκτική ημερομηνία για την

υποβολή αιτήσεων κάθε χρόνο προκύπτει κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης. Οι
αιτήσεις συλλέγονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης
του Τμήματος και επικυρώνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος. Τα αποτελέσματα της επιλογής ανακοινώνονται στους φοιτητές με
ανακοίνωση στην Γραμματεία αλλά και email. Ενστάσεις επί της διαδικασίας
επιλογής μπορούν να κατατεθούν έως και 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή
Ενστάσεων Πρακτικής.
Η κατοχύρωση του μαθήματος συνοδεύεται με βαθμολογία η οποία
προκύπτει λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αξιολόγηση του φοιτητή από το φορέα της
Πρακτικής, τη γραπτή εργασία που παραδίδει μετά το πέρας της Πρακτικής και την
προφορική εξέταση του φοιτητή μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, από μέλος
του Τμήματος που ορίζει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
Η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής προκειμένου
να εκτελέσει Πρακτική Άσκηση αναφέρεται λεπτομερώς στον Οδηγό Πρακτικής
Άσκησης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

