EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μπορεί να εκτελεστεί μία φορά, από την 1-Απρ έως 31-Οκτ κάθε
ημερολογιακού έτους - συμπεριλαμβανομένων και των μηνών του καλοκαιριού και δεν μπορεί να
γίνει σε σπαστά χρονικά διαστήματα. Οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα διαδικαστικά βήματα για
την ανάληψη Πρακτικής Άσκησης, είναι τα ακόλουθα:
1. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο των
σπουδών του/της και τα τυχόν χρωστούμενα μαθήματα, μέχρι και το 6ο εξάμηνο, να μην
υπερβαίνουν τα (9) εννέα.
2. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Πρακτική
Άσκηση» κατά την εγγραφή του στο εξάμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου επιθυμεί να
κάνει την πρακτική άσκηση. Δεδομένου ότι η συμμετοχή στην Πρακτική δεν μπορεί να είναι
εγγυημένη, το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» πρέπει να δηλώνεται μόνο ως «επιπλέον
μάθημα».
3. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια μπορεί να παραλάβει τον κατάλογο των
συνεργαζόμενων φορέων με το πρόγραμμα της ΠΑ από τη Γραμματεία της ΠΑ και να
καταλήξει σε κάποιες επιλογές με σειρά προτεραιότητας. Εναλλακτικά έχει το δικαίωμα να
προτείνει ο/η ίδιος/α φορέα εκτός καταλόγου, αφού πρώτα συνεννοηθεί με το Γραφείο της
ΠΑ για τη διαδικασία ένταξης του προτεινόμενου φορέα στο Πρόγραμμα.
4. Κατά την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο ο φοιτητής επιθυμεί να πραγματοποιήσει την
Πρακτική και το αργότερο μία εβδομάδα μετά τη λήξη των εγγραφών του εξαμήνου, ο/η
φοιτητής/τρια προσέρχεται στη Γραμματεία της ΠΑ και εφόσον της έχει προσκομίσει α)
Βεβαίωση οφειλόμενων μαθημάτων, β) Βεβαίωση απογραφής από το ΕΦΚΑ και γ) Έντυπο
συμπληρωμένο και σφραγισμένο από την τράπεζα όπου έχει λογαριασμό που είναι
δικαιούχος (πρώτο όνομα), συμπληρώνει τη σχετική αίτηση συμμετοχής στο
πρόγραμμα. Μπορεί να ζητηθεί βιογραφικό, οπότε καλό είναι να υπάρχει ένα έτοιμο.
5. Όταν οριστεί ο φορέας και η χρονική περίοδος που θα γίνει η Πρακτική Άσκηση, ο/η
φοιτητής/τρια έρχεται σε συνεννόηση με ένα μέλος ΔΕΠ της Σχολής μας, για τον καθορισμό
του θέματος απασχόλησης και την επίβλεψη της Πρακτικής του/της Άσκησης.
6. Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι δύο ημερολογιακοί μήνες.
7. Ο/Η φοιτητής/τρια στο χώρο της εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο
λειτουργίας του φορέα, τους κανονισμούς ασφαλείας και υγείας της εργασίας, καθώς
και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα.
8. Για τον/τη φοιτητή/τρια, μέχρι να ολοκληρωθεί η Πρακτική του/της Άσκηση, θα πρέπει να
εκκρεμεί ακόμη μία τουλάχιστον ακαδημαϊκή υποχρέωση (οφειλόμενο μάθημα ή
παρουσίαση διπλωματικής).
9. Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ο/η φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να
συντάξει αναφορά για την Πρακτική του/της Άσκηση, στη βάση οδηγιών που θα του/της
δοθούν και να την παραδώσει σε διάστημα μίας εβδομάδας από την ημερομηνία λήξης της
πρακτικής του/της. Ένα (1) αντίγραφο της αναφοράς παραδίδεται στο μέλος ΔΕΠ που έχει
αναλάβει την επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική
μορφή στη Γραμματεία της ΠΑ. Είναι σημαντική η έγκαιρη παράδοση της αναφοράς, ώστε
να μη χαθεί η δυνατότητα αποζημίωσης από τη Σχολή – πάντα με την προϋπόθεση ότι
υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι.
10. Στο εξώφυλλο της αναφοράς, ο/η φοιτητής/τρια, υποχρεούται να αναφέρει το όνομά
του/της, τον φορέα, το όνομα του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ καθώς και την ημερομηνία
έναρξης και λήξης της πρακτικής του/της άσκησης. Πρότυπο δομής απολογιστικής έκθεσης
διατίθεται στο site της πρακτικής (http://www.mech.ntua.gr/gr/studies/ugrads/praktikimech).
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Ο/Η φοιτητής/τρια, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης, έχει δικαίωμα
απαλλαγής από ένα (1) μάθημα επιλογής του 7ου, 8ου ή 9ου εξαμήνου. Εφόσον το επιθυμεί, σε
συνεννόηση με την Γραμματεία της ΠΑ, συμπληρώνει το σχετικό έντυπο απαλλαγής λόγω ΠΑ.
Επισημαίνεται ότι στο μάθημα επιλογής από το οποίο ζητείται απαλλαγή, ο/η φοιτητής/τρια θα
πρέπει να μην έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό.

