Oδηγίες Πρακτικής Άσκησης
Βήμα 1:
Μόλις επιλεγείτε 2-3 εβδομάδες πριν την Πρακτική Άσκηση
• οι φοιτητές θα πρέπει να βγάλουν ΑΦΜ στην εφορία
(εάν δεν έχουν ήδη) έχοντας μαζί την ταυτότητά τους.
• οι φοιτητές που θα κάνουν πρακτική σε κάποια επιχείρηση/φορέα που θα αναζητήσουν οι ίδιοι να ζητήσουν από τον υπεύθυνο του φορέα απασχόλησης να
τους δώσει μια επιστολή στην οποία να είναι εμφανή:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩN ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Βήμα 3:
Μόλις υπογραφούν τα συμφωνητικά από το Πανεπιστήμιο
και 1-2 μέρες πριν την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης
Οι φοιτητές οφείλουν να εκδώσουν Αριθμό Μητρώου
Ασφαλισμένου από το ΙΚΑ (όσοι δεν έχουν). Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. τα στοιχεία της επιχείρησης/φορέα
2. το όνομα του φοιτητή
3. το διάστημα απασχόλησης
ή αν θέλουν να κατεβάσουν ηλεκτρονικά το σχετικό
έντυπο (από το site του προγράμματος)

• υπογεγραμμένο συμφωνητικό το οποίο θα παραλάβουν
από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
• ένα αντίγραφο ταυτότητας
• ένα παραστατικό της εφορίας όπου θα αναγράφεται το
ΑΦΜ τους
• τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους
(ΑΜΚΑ)

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις /
φορείς ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ασφαλίζονται κατά επαγγελματικού κινδύνου από το Πανεπιστήμιο και ότι η αμοιβή τους θα καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από
τους πόρους του έργου.

Αμέσως μετά πρέπει να επιστρέψουν το συμφωνητικό στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και να δηλώσουν τον Αρ. Μητρώου τους. Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να δηλώσουν στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έναν λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να λαμβάνουν την αποζημίωσή τους.

Βήμα 2:

Βήμα 4:

1 εβδομάδα πριν την Πρακτική Άσκηση

Μόλις ολοκληρωθεί η Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές οφείλουν να παραλάβουν το «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» σε τέσσερα αντίγραφα από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, κτίριο Α, 1ος όροφος, Επιτροπή
Ερευνών.

Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα εξής δικαιολογητικά:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συμφωνητικά επιστρέφονται συμπληρωμένα
χειρόγραφα με κεφαλαία, με πρωτότυπες υπογραφές από
εσάς και τον εκπρόσωπο της επιχείρησης/φορέα καθώς
και σφραγίδα της επιχείρησης/φορέα. Τα Συμφωνητικά Πρακτικής Άσκησης τα καταθέτετε ή τα στέλνετε με courier στην
παρακάτω διεύθυνση:
Δρ. Ευσταθία Κουλούρη
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίο, Πάτρας, 26504
τηλ. 2610 997157

• τη βεβαίωση εκτέλεσης πρακτικής άσκησης, το δελτίο αξιολόγησης φοιτητή μαζί με την έκθεση επίδοσης
φοιτητή και το δελτίο αξιολόγησης προγράμματος υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο εκπρόσωπο της επιχείρησης/φορέα (τα αντίστοιχα έγγραφα θα τα προμηθευτείτε από το site του προγράμματος).
• έκθεση αξιολόγησης υπογεγραμμένη από τον ακαδημαϊκό σύμβουλο του φοιτητή.
• αναλυτική έκθεση πεπραγμένων-έκθεση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης και παρουσίαση αυτής.

Πρακτική
Άσκηση
Φοιτητών
Τμήματος
Χημείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος
Καθ. Ιωάννης Καλλίτσης
E-mail: j.kallitsis@upatras.gr
url: www.chem.upatras.gr/praktikiaskisi

Πρακτική
Άσκηση Φοιτητών
Τμήματος Χημείας
Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ένα καθαρά εργαστηριακό τμήμα, έχει θεσμοθετήσει την
Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια της Διπλωματικής
(Πειραματικής - Ερευνητικής) Εργασίας. Έτσι, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του Τμήματος Χημείας,
μέρος ή ολόκληρη η Διπλωματική Εργασία μπορεί να
εκπονείται υπό τη μορφή Πρακτικής Άσκησης σε εξωπανεπιστημιακές παραγωγικές μονάδες (Βιομηχανίες, Γενικό Χημείο του Κράτους, Βιοχημικά Εργαστήρια Νοσοκομείων, Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα)
υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματός
μας, ο οποίος βρίσκεται σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο του συνεργαζόμενου φορέα και είναι υπεύθυνος
για την τελική βαθμολόγηση του φοιτητή.
Από 1-9-2010 μέχρι 30-9-2013 το Πρόγραμμα της
Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007 - 2013
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.
Με το προτεινόμενο έργο επιχειρείται η γενικευμένη
και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πρακτικής
άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Χημείας σε
σχετιζόμενες με το αντικείμενο της χημείας επιχειρήσεις/φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Στόχος του έργου είναι να δοθεί στους φοιτητές η ευκαιρία 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.

Αιτήσεις

Επιχειρήσεις / Φορείς

Οι αιτήσεις συλλέγονται από το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Α, 1ος
όροφος, Επιτροπή Ερευνών) το οποίο και είναι αρμόδιο να παρέχει στους φοιτητές περαιτέρω διευκρινήσεις και συγχρόνως να κατηγοριοποιεί τις
αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών. Σύμφωνα με το
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας, προϋπόθεση επιλογής των φοιτητών είναι να
έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους
σε μαθήματα που αντιστοιχούν αθροιστικά τουλάχιστον στα 5/8 του συνόλου των Διδακτικών Μονάδων
που απαιτούνται για την λήψη του Πτυχίου. Σε περίπτωση που για μια συγκεκριμένη επιχείρηση/φορέα
υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση από τις δυνατότητες υποδοχής, η Επιτροπή Παρακολούθησης Πρακτικής
Άσκησης του Τμήματος Χημείας θα εφαρμόσει τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

Ένα αρχικό δίκτυο επιχειρήσεων/φορέων το οποίο θα
μπορούσε δυνητικά να καλύψει τα ενδιαφέροντα των
φοιτητών μας περιλαμβάνει επιχειρήσεις πετρελαιοειδών, επιχειρήσεις πολυμερών, φαρμακευτικές
επιχειρήσεις, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, επιχειρήσεις χρωμάτων, επιχειρήσεις παραγωγής και εμφιάλωσης οίνου, γενικές χημικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τροφίμων.

• Εντοπιότητα σε σχέση με την έδρα της
επιχείρησης/φορέα
• Στόχοι και ερευνητικά ενδιαφέροντα
• Μέσος όρος βαθμολογίας
• Αριθμός μαθημάτων που έχουν
εξετασθεί επιτυχώς
• Βραβεία και υποτροφίες
• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
(π.χ. Erasmus).

Αποζημίωση
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρεις μήνες
για πρακτική άσκηση που διενεργείται σε επιχειρήσεις/φορείς στην Ελλάδα και ένας μήνας για
επιχειρήσεις/φορείς του εξωτερικού. Η
αποζημίωση των ασκουμένων για
κάθε μήνα πρακτικής άσκησης που
διενεργείται στην Ελλάδα είναι
330,30€ ενώ αν η πρακτική άσκηση λάβει χώρα στο εξωτερικό ο
φοιτητής αποζημιώνεται με
600,00€. Επιπλέον, καλύπτεται
η ασφάλιση κάθε ασκουμένου
κατά κινδύνου ατυχήματος στο
χώρο εργασίας.

