ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1.

Μάθημα Πρακτικής Άσκησης
Το μάθημα της πρακτικής άσκησης είναι χημικό μάθημα επιλογής και αντιστοιχεί ακαδημαϊκά
σε ένα εξαμηνιαίο μάθημα του 7ου ή 8ου εξαμήνου σπουδών με 5 μονάδες ECTS. Η πρακτική
άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμες κατά περιόδους φορείς/εταιρείες (Βιομηχανίες,
Γενικό Χημείο του Κράτους, Βιοχημικά Εργαστήρια Νοσοκομείων, Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα
κλπ.). Η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αξιοποιήσουν και να διευρύνουν την
ακαδημαϊκή τους γνώση καθώς και να βελτιώσουν την εμπειρία τους σε ότι αφορά στην ενασχόλησή
τους με προβλήματα και επιστημονικά δεδομένα που ανακύπτουν σε πραγματικό εργασιακό
περιβάλλον.

2.

Προϋποθέσεις επιλογής του μαθήματος και πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης από τους
φοιτητές
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το μάθημα της
πρακτικής άσκησης αν έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα που
αντιστοιχούν αθροιστικά τουλάχιστον σε 120 Πιστωτικές Μονάδες. Προκειμένου να δηλώσει ο
φοιτητής το σχετικό μάθημα θα πρέπει πρώτα να έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής
πρακτικής άσκησής του είτε μέσω του επιβλέποντα της πτυχιακής του εργασίας είτε μετά από
επιλογή του στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης αντίστοιχου χρηματοδοτούμενου Προγράμματος
Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η ασφάλιση του φοιτητή έναντι
ατυχήματος στον εργασιακό χώρο κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είτε μέσα από
χρηματοδοτούμενα σχετικά προγράμματα του Πανεπιστημίου είτε από την εταιρία/φορέα
υποδοχής.

3.

Κριτήρια επιλογής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Σε περίπτωση που για μια συγκεκριμένη επιχείρηση/φορέα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση από τις
δυνατότητες υποδοχής, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας θα εφαρμόσει
κριτήρια επιλογής, όπως:
• Στόχοι και ερευνητικά ενδιαφέροντα
• Μέσος όρος βαθμολογίας
• Αριθμός μαθημάτων που έχουν εξετασθεί επιτυχώς
• Βραβεία και υποτροφίες
• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. Erasmus)
• Εντοπιότητα σε σχέση με την έδρα της επιχείρησης/φορέα.
4.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Το Τμήμα Χημείας έχει ορίσει Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία έχει την ευθύνη του
συντονισμού του μαθήματος Πρακτική Άσκηση, της επιλογής των φοιτητών σύμφωνα με την
παράγραφο 5 και της επίλυσης δυσχερειών/προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν κατά την πορεία
του μαθήματος.

5.

Ακαδημαϊκός επιβλέπων της Πρακτικής Άσκησης
Αν και όχι απαραίτητο, είναι επιθυμητό ο επιβλέπων της πρακτικής άσκησης να ταυτίζεται με
τον επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας και η πρακτική άσκηση να σχετίζεται με την πτυχιακή
εργασία. Ο επιβλέπων της πρακτικής άσκησης βρίσκεται σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο του
συνεργαζόμενου φορέα/εταιρείας και είναι υπεύθυνος για την τελική βαθμολόγηση του φοιτητή.

6.

Διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες, ακολουθεί το εργασιακό ωράριο που
ισχύει στον εκάστοτε φορέα/εταιρεία και μπορεί να είναι αμειβόμενη ή όχι από το Πανεπιστήμιο
ανάλογα με την ύπαρξη σχετικού χρηματοδοτούμενου Προγράμματος ή όχι.

7.

8.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης του μαθήματος Πρακτικής Άσκησης
Η Πρακτική άσκηση αξιολογείται/βαθμολογείται από τον επιβλέποντα, με βάση:
1. Την αναλυτική γραπτή έκθεση πρακτικής άσκησης.
2. Την παρουσίαση σχετικού σεμιναρίου.
3. Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος θα
πρέπει να προσκομίζονται και τα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα παραδοτέα (έντυπα
αξιολόγησης κλπ.)

Ενημέρωση για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης
Ανακοινώσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την Πρακτική Άσκηση, αναρτώνται
τακτικά στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας.

