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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ: AΠΡΙΛΙΟΣ 2018 

 

Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 

είναι η οργανωμένη επίσκεψη και η πρότυπη εργασία των φοιτητών της Σχολής κατά τους θερινούς 

μήνες σε φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου και σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητά τους. H 

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών έχει εντάξει την Π.Α. των φοιτητών σε σχετικές 

επιχειρήσεις του χώρου στο πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικό μάθημα ήδη από το 1953. Η 

Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, βασική 

συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στοιχείο ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών των 

φοιτητών.  

Συγκεκριμένα, η Π.Α. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ υλοποιείται σε δύο 

στάδια και περιλαμβάνει τα παρακάτω Μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές της 

Σχολής: 

• Πρακτική άσκηση Ι (Π.Α. Ι). Το μάθημα αυτό υπάγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 6ου 

εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ (κωδ. μαθήματος στο 

πρόγραμμα σπουδών: 7237) και διεξάγεται κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ 6ου και 7ου 

εξαμήνου, το μήνα Ιούλιο. Η υλοποίηση της Π.Α. Ι από τους φοιτητές πραγματοποιείται μετά τη 

λήξη της θερινής εξεταστικής περιόδου και έχει διάρκεια κατά μέσο όρο 10 ημερολογιακές ημέρες. 

Κατά το στάδιο αυτό, κάθε ομάδα φοιτητών επισκέπτεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6-7 

προκαθορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σχετικές με το αντικείμενο της Σχολής, που 

βρίσκονται κυρίως στην περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας όπως λατομεία, μεταλλεία, 

μεταλλουργικές μονάδες, μονάδες επεξεργασίας μετάλλων κ.λπ. και ολοκληρώνεται με την 

εκπόνηση Εργασίας, στην οποία περιγράφεται μία από τις εγκαταστάσεις που επισκέφθηκαν οι 

σπουδαστές κατά την περιοδεία.  

• Πρακτική άσκηση ΙΙ (Π.Α. ΙΙ). Το μάθημα αυτό υπάγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 8ου 

εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ (κωδ. μαθήματος στο 

πρόγραμμα σπουδών: 7255) και διεξάγεται το θέρος, μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου κατά τους μήνες 

Ιούλιο ή Αύγουστο και οπωσδήποτε μετά τη λήξη της θερινής εξεταστικής περιόδου. Κατά την 

Π.Α. ΙΙ, κάθε φοιτητής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών προσλαμβάνεται για 

συνεχή εργασία ενός μηνός σε μια βιομηχανία ή εργοτάξιο ή αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο 

της χώρας με δραστηριότητα εμπίπτουσα στο αντικείμενο της Σχολής, όπως π.χ. μεταλλεία, 

λατομεία, εργοτάξια τεχνικών έργων, μεταλλουργίες, εργοστάσια διαμόρφωσης μετάλλων και 

κραμάτων, εργοστάσια παραγωγής λειτουργικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, 
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πυριμάχων και κεραμικών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις απορρύπανσης, κ.λπ. Στο πλαίσιο της 

διεθνούς συνεργασίας του ΕΜΠ στο Πρόγραμμα ERASMUS +, η Π.Α. ΙΙ μπορεί να διεξάγεται σε 

εταιρεία του κλάδου σε χώρα εκτός Ελλάδος, μετά από έγκριση της σχετικής αίτησης του φοιτητή 

από τους υπεύθυνους του ERASMUS + της Σχολής. 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – 

Μεταλλουργών, (συνεδρίαση 05/02/15), τα μαθήματα Πρακτική Άσκηση Ι και Πρακτική Άσκηση ΙΙ 

αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες ως εξής: 

Πρακτική Άσκηση I: Πιστωτικές Μονάδες 8 

Πρακτική Άσκηση IΙ: Πιστωτικές Μονάδες 11 

Η παραπάνω αντιστοίχιση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις διεθνείς υποχρεώσεις της Σχολής 

ΜΜ-Μ (π.χ. ERASMUS +). 

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Η Π.Α. στελεχώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την Π.Α. Ι και την Π.Α. ΙΙ, τον Ακαδημαϊκό 

Υπεύθυνο της Π.Α. ΙΙ, τους Επόπτες (μέλη ΔΕΠ) και το Διοικητικό-Τεχνικό Προσωπικό, όπως 

φαίνεται παρακάτω:  

 

Μέλη Επιτροπής Π.Α. Ι και ΙΙ Αρμοδιότητα 

Α. Αδάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια Επιστημονική Υπεύθυνη  Π.Α. Ι 

Θ. Ροντογιάννη – Τσιαμπάου, Καθηγήτρια Αναπλ. Επιστημονική Υπεύθυνη Π.Α.Ι 

Ζ. Κερασοβίτου Υποστήριξη Π.Α. Ι 

Σ. Αγατζίνη-Λεονάρδου, Καθηγήτρια Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Π.Α. ΙΙ 

Α. Αδάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια Επιστημονική Υπεύθυνη Π.Α. ΙΙ 

Α. Μπενάρδος, Επικ. Καθηγητής Μέλος Επιτροπής Π.Α.  

Ε. Κωστοπούλου Υποστήριξη Π.Α. ΙΙ 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Το Πρόγραμμα της Π.Α. στοχεύει στην αναγκαία εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο των 

σπουδών τους, την εμβάθυνση των γνώσεών τους, στην απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων σε 

εργοταξιακά θέματα, στην ενίσχυση των προοπτικών επαγγελματικής αποκατάστασης με την 

απόκτηση μιας ποιοτικά αναβαθμισμένης προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμά τους καθώς και 

στην ομαλότερη μετάβασή τους από το χώρο των ακαδημαϊκών σπουδών τους στο χώρο της 

παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Από την αξιολόγηση της Π.Α., τόσο σε επίπεδο 
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Σχολής όσο και από τους ίδιους τους ασκούμενους, τα αποτελέσματα κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικά, 

με κριτήρια την ικανοποίηση των στόχων που προαναφέρθηκαν.   

 

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών στοχεύει στην εγκαθίδρυση σταθερών δεσμών με 

τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου, με στόχο τη σταθερή εξασφάλιση των απαιτούμενων 

θέσεων της Π.Α. και την κατά το δυνατόν αποδοτικότερη εκτέλεση της Π.Α. Στο πλαίσιο αυτό, σε όλη 

τη διάρκεια της Π.Α. ΙΙ, τα μέλη ΔΕΠ-Επόπτες κάθε ασκούμενου βρίσκονται σε επαφή με τον 

υπεύθυνο της επιχείρησης για την καθοδήγηση της εργασίας του και την επίλυση τυχόν προβλημάτων 

που εμφανίζονται.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η υλοποίηση της Π.Α. Ι περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

1. Στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την 

Π.Α. Ι το θέρος της αντίστοιχης ακαδημαϊκής χρονιάς δηλώνουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα 

http://praktiki.metal.ntua.gr, συμπληρώνοντας αναλυτικά τα προσωπικά τους στοιχεία. 

2. Παράλληλα, η Σχολή M.M.M συγκεντρώνει, επεξεργάζεται πληροφορίες και αξιολογεί το 

αντικείμενο απασχόλησης των επιχειρήσεων που άπτονται του ευρύτερου επιστημονικού και 

επαγγελματικού πεδίου του νέου Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού. Τα στοιχεία αυτά 

καταχωρούνται σε σύστημα βάσης δεδομένων με δυνατότητα επέκτασης και ανανέωσης και 

αξιοποιούνται για την οργάνωση της Π.Α με τον προσδιορισμό των συνεργαζόμενων φορέων 

υποδοχής.  

3. Στη συνέχεια, οριστικοποιείται ο αριθμός των ομάδων των φοιτητών  

(7-8 περίπου ομάδες που αποτελούνται από 15 έως 20 φοιτητές), που θα συμμετέχει στην Π.Α. Ι 

και το πρόγραμμα των ημερήσιων επισκέψεων των φοιτητών στα λατομεία, μεταλλεία, 

μεταλλουργίες και άλλες σχετικές μονάδες. Παράλληλα, την ίδια περίοδο αποστέλλεται επιστολή 

του Επιστημονικού Υπεύθυνου της ΠΑ Ι  προς όλους τους συνεργαζόμενους φορείς υποδοχής 

(βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες κ.λπ.) με την αίτηση να υποστηρίξουν τη Σχολή σε αυτή την 

εκπαιδευτική της προσπάθεια. Στην επιστολή αναφέρονται οι ημερομηνίες επίσκεψης και ο αριθμός 

των  φοιτητών που θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.   

4. Οι Φορείς Υποδοχής (Φ.Υ.), επιβεβαιώνουν και οριστικοποιούν εγγράφως στη Σχολή το 

πρόγραμμα των ημερήσιων επισκέψεων των φοιτητών. Με βάση τις απαντητικές επιστολές των 

Φ.Υ., οριστικοποιείται το πρόγραμμα των επισκέψεων και αποστέλλεται δεύτερη επιστολή με το 

τελικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, τον αριθμό των φοιτητών ανά ομάδα και τα πλήρη στοιχεία των 

φοιτητών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και όπου απαιτείται ΑΔΤ). Κάθε ένας από τους 
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παραπάνω Φ.Υ. ορίζει εγγράφως έναν εκπρόσωπό του που θα αποτελεί το σύνδεσμο με τη Σχολή 

Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Π.Α. Ι 

έρχεται σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους - συνδέσμους των Φ.Υ. προκειμένου να λυθούν τυχόν 

απορίες και να διευθετηθούν θέματα όπως:  

• Η ώρα προσέλευσης και η εκτιμώμενη ώρα ολοκλήρωσης της επίσκεψης. 

• Γενικές οδηγίες για τους φοιτητές (μέτρα ασφάλειας, οδηγίες ένδυσης και υπόδησης κ.λπ.).  

5. Οι φοιτητές ενημερώνονται για το τελικό πρόγραμμα των ημερήσιων επισκέψεων από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο και λαμβάνουν έγγραφο με ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνει: 

• Πρόγραμμα επισκέψεων. 

• Πληροφορίες για τα παραστατικά που αιτείται να συμπληρώσουν οι επί μέρους εταιρείες, 

στις οποίες θα επιβεβαιώνεται η επίσκεψη των φοιτητών. 

• Διαδικασίες για την καταβολή της αποζημίωσης των φοιτητών. 

• Ασφάλεια – ένδυση – υπόδηση. 

• Οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας.  

6. Για την οργάνωση της Π.Α. Ι, οι σπουδαστές πρέπει να καταθέσουν στην κα Κερασοβίτου (Σχολή 

Μ.Μ.Μ., 2ος όροφος, γραφείο 2.27) έως τις 30/03, τα εξής δικαιολογητικά: 

• Βεβαίωση απογραφής από ΕΦΚΑ από οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ 

• Έντυπο ΙΒΑΝ από τράπεζα (το IBAN είναι ο αριθμός που ξεκινάει με το GR και έχει 25 ψηφία) 

πλήρως συμπληρωμένο σε όλα του τα πεδία και θεωρημένο, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία 

τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, χορηγείται σχετική  βεβαίωση από το Γραφείο 

Π.Α. Ε.Μ.Π στον φοιτητή και ανοίγει έναν καινούριο λογαριασμό. 

• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιάριου τράπεζας, τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος 

δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής. 

• Φωτοτυπία ταυτότητας. 

• Έγγραφο από εφορία ή το TAXIS ή άλλο, όπου να φαίνεται η ΔΟΥ και το ΑΦΜ του σπουδαστή.  

 

Στη συνέχεια και με την ολοκλήρωση της Π.Α. Ι οι σπουδαστές πρέπει να καταθέσουν στην κα 

Κερασοβίτου έως τις 27/07 τα εξής δικαιολογητικά: 

•  Πρωτότυπες βεβαιώσεις προσέλευσης (ομαδικές ή ατομικές) στις εταιρείες, τις οποίες  χορηγούν οι 

εταιρείες και σε αυτές αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών που πράγματι τις 

επισκέφτηκαν, καθώς και ο χώρος και η ημερομηνία της επίσκεψης. 

• Τιμολόγιο με τη δαπάνη διαμονής του σπουδαστή. 
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• Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια   

Τα δικαιολογητικά ελέγχονται για την πληρότητα και πιστότητα του περιεχομένου τους. Μετά το 

πέρας των επισκέψεων και σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ορίζεται και το τελικό 

ποσό της αποζημίωσης και των εξόδων διαμονής των φοιτητών. 

7. Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. Ι και κατά τη διάρκεια του 7ου εξαμήνου, οι φοιτητές εκπονούν 

σχετική έκθεση για μία από τις εταιρείες που επισκέφθηκαν. Για τη σύνταξη της έκθεσης κάθε 

ομάδα χωρίζεται σε υποομάδες ενός ή δύο συνεργαζόμενων φοιτητών. Από κάθε υποομάδα 

συντάσσεται έκθεση για μία από τις εταιρείες που επισκέφτηκε η ομάδα. Η έκθεση αυτή 

αξιολογείται και βαθμολογείται (με κλίμακα του 10) από τoν Επιστημονικό Υπεύθυνo της Π.Α. Ι. 

Προκειμένου οι σπουδαστές να λάβουν το Δίπλωμα τους, πρέπει να έχουν λάβει προβιβάσιμο 

βαθμό στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Ι». 

8. Στο πλαίσιο της Π.Α. Ι, έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα http://www.praktiki.metal.ntua.gr/, 

προκειμένου να είναι δυνατή η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω του διαδικτύου. Στην 

ιστοσελίδα παρουσιάζονται οι Φορείς Υποδοχής που συνεργάζονται με τη Σχολή Μηχανικών 

Μεταλλείων-Μεταλλουργών, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την εκπόνηση της Π.Α Ι, 

προβάλλονται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις, λειτουργεί σύστημα ερωτήσεων & απαντήσεων για 

την επίλυση γενικών αποριών επί της Π.Α.Ι, υπάρχουν ερωτηματολόγια που απευθύνονται τόσο 

στους φοιτητές όσο και στους Φ.Υ. και αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης των προαναφερομένων, 

οδηγίες για το περιεχόμενο και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης κ.α. 

 

 

Η υλοποίηση της Π.Α. ΙΙ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 

1. Στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους αποστέλλεται επιστολή από τον Κοσμήτορα της Σχολής 

Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών στους Φορείς Υποδοχής όπως βιομηχανίες, 

(μεταλλεία, λατομεία, εργοτάξια τεχνικών έργων, μεταλλουργίες, εργοστάσια διαμόρφωσης 

μετάλλων και κραμάτων, εργοστάσια παραγωγής λειτουργικών υλικών, εργοστάσια 

παραγωγής τσιμέντου, πυριμάχων και κεραμικών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

απορρύπανσης, κ.λπ.), ΔΕΚΟ, δημόσιες υπηρεσίες, εργοτάξια τεχνικών έργων ή 

αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας με δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στο 

αντικείμενο της Σχολής Μ.Μ.Μ., ζητώντας να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία της 

Σχολής και να προσφέρουν θέσεις Π.Α.ΙΙ στους φοιτητές.  

2. Οι Φ.Υ. εκδηλώνουν το ενδιαφέρον απασχόλησης φοιτητών στις εγκαταστάσεις τους με επίσημη 

επιστολή που αποστέλλουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ε.Μ.Π και προωθείται στην Ομάδα 

http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=32
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Υποστήριξης της Π.Α.ΙΙ της Σχολής και ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων καθώς και για πιθανές 

παροχές που προσφέρουν. 

3. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την Π.Α. ΙΙ το θέρος της εκάστοτε ακαδημαϊκής 

χρονιάς πρέπει : 

• να εγγραφούν στο μάθημα Π.Α.ΙΙ στην Κεντρική Γραμματεία της Σχολής κατά την περίοδο 

εγγραφής των μαθημάτων του 8ου εξαμήνου, 

• να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στο σύστημα ΠΡΑΞΙΣ, ιστοσελίδα 

http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=35, στη Θεματική Ενότητα «Αιτήσεις» το χρονικό 

διάστημα που υποδεικνύεται κάθε φορά. 

4. Οι σπουδαστές πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ έως 30/03, τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Βεβαίωση απογραφής από ΕΦΚΑ από οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ. 

• Έντυπο ΙΒΑΝ από τράπεζα (το IBAN πρέπει να έχει το GR και 25 ψηφία) πλήρως 

συμπληρωμένο σε όλα του τα πεδία και θεωρημένο, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία 

τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, χορηγείται μια βεβαίωση από το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ στον φοιτητή και ανοίγει έναν καινούριο λογαριασμό. 

• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιάριου τράπεζας του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού (ή 

εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας). 

• Φωτοτυπία ταυτότητας 

• Έγγραφο από εφορία ή το TAXIS ή άλλο  όπου να φαίνεται η ΔΟΥ του σπουδαστή. 

Επιπλέον, πριν την 10η ημέρα του μήνα του προηγούμενου από αυτόν που θα πραγματοποιήσουν  την 

Πρακτική Άσκηση οι σπουδαστές: 

• Θα προσκομίσουν ένα πρωτόκολλο συνεργασίας υπογεγραμμένο από τους ίδιους και από τον 

φορέα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, που θα αναζητήσουν στην κεντρική ιστοσελίδα της Π.Α 

http://praktiki.ntua.gr καθώς και θα υπογράψουν το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον Ειδικό 

Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων Ε.Μ.Π, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ε.Μ.Π.  

• MONO την ημέρα έναρξης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή ή την προηγούμενη ημέρα 

της έναρξης, θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa 

προκειμένου να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται 

στο σύνδεσμο. Τα στοιχεία εισόδου στο σχετικό link είναι το email και ο κωδικός που έχουν 

παραλάβει από το Κέντρο Υπολογιστών του Πολυτεχνείου.  



 

7/11 
 

7 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών – 04.2018 

5. Είναι υποχρέωση της Σχολής να εξασφαλίζει θέσεις  πρακτικής άσκησης για το σύνολο των 

φοιτητών. Στα τέλη Απριλίου πραγματοποιείται συνάντηση του Επιστημονικού Υπευθύνου, του 

Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου Καθηγητή της Π.Α. ΙΙ, του υπεύθυνου του Γραφείου Π.Α. Ε.Μ.Π και των 

φοιτητών προκειμένου να ενημερωθούν για τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων Π.Α. ΙΙ.  Οι 

φοιτητές, ανάλογα με την κατεύθυνση την οποία έχουν επιλέξει,  δηλώνουν στην ίδια συνάντηση 

σε ποιο φορέα επιθυμούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση. Στην περίπτωση που κατά 

την επιλογή του Φ.Υ. από τους φοιτητές ο αριθμός των υποψηφίων για μια συγκεκριμένη θέση 

υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στο συγκεκριμένο φορέα,  εφαρμόζεται ο κάτωθι 

αλγόριθμος επιλογής σπουδαστή: 

Μ = β1 x χ1 + β2 x χ2 + β3 x χ3 

Όπου: 

Μ= αριθμός μορίων 

β1= 0,45 

χ1= ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ίδια κατεύθυνση: 2, Συγγενής Κατεύθυνση: 1,5,  Άλλη κατεύθυνση: 0,5 

β2= 0,25 

χ2= ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Εντοπιότητα: 2,  Άλλη περιοχή: 0,5 

β3= 0,30 

χ3= ο μέσος όρος του βαθμού των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο σπουδαστής 

 

Ο ως άνω αλγόριθμος έχει επικυρωθεί από τη Γ.Σ της Σχολής Μ.Μ.Μ και είναι αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα της Π.Α. ΙΙ.  

Στην περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση σε μια εταιρεία, η 

οποία δεν συνεργάζεται με τη Σχολή Μ.Μ.Μ αλλά σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών της, 

θα πρέπει η εταιρεία να στείλει μία επιστολή στο γραφείο Π.Α Ε.Μ.Π με την οποία θα ενημερώνει 

τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ότι ενδιαφέρεται να προσφέρει θέση 

Πρακτικής Άσκησης ΙΙ καθώς και τις διευκολύνσεις που δύναται να παρέχει. Εάν η συγκεκριμένη 

εταιρεία δεν έχει συνεργαστεί σε προηγούμενο έτος με τη Σχολή, θα πρέπει να συμπεριλάβει και 

ενημερωτικά στοιχεία για το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται και να  κάνει εγγραφή στο 

σύστημα ΑΤΛΑΣ. 

Αφού ολοκληρωθεί η διανομή των θέσεων στους φοιτητές αποστέλλεται απαντητική επιστολή στις 

εταιρείες ανακοινώνοντας τα ονόματα των φοιτητών που θα απασχοληθούν καθώς και την ακριβή 

χρονική περίοδο της άσκησής τους. Επιπλέον συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι 

Φορείς Υποδοχής και οι σπουδαστές, το οποίο υπογράφεται από την τριμελή Επιτροπή της Π.Α. ΙΙ 
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και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής για πέντε (5) ημέρες για περίπτωση ενστάσεων  και εν 

συνεχεία επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. 

Μετά την κατανομή των θέσεων η εποπτεία  του κάθε σπουδαστή ανατίθεται σε μέλος ΔΕΠ της 

Σχολής, δηλαδή στον Επόπτη Καθηγητή. Ο σχετικός πίνακας ανάθεσης Εποπτών αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της Π.Α.ΙΙ στην ενότητα «Πρόγραμμα» μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ανάθεσης θέσεων Π.Α.ΙΙ στους σπουδαστές. Κάθε Επόπτης έχει την ευθύνη του ορισμού 

του Ειδικού Θέματος της εργασίας της Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία με τον Φ.Υ., και την 

επίλυση τυχόν προβλημάτων, που θα προκύψουν, πάλι σε συνεργασία με αυτόν. Κάθε σπουδαστής 

έρχεται σε επικοινωνία με τον Επόπτη Καθηγητή πριν την έναρξη της Πρακτικής του Άσκησης, 

προκειμένου να συζητήσει το αντικείμενο άσκησής του. 

6. Η Π.Α ΙΙ εκτελείται από τους φοιτητές μετά τη λήξη της καλοκαιρινής εξεταστικής περιόδου, η 

οποία συνήθως ολοκληρώνεται μέχρι τέλη Ιουνίου-μέσα Ιουλίου του ημερολογιακού έτους, οπότε 

και πραγματοποιείται η μετάβαση των φοιτητών στους αντίστοιχους Φορείς Υποδοχής. Κατά την 

περίοδο της Π.Α, κάθε φοιτητής απασχολείται καθημερινώς στο προκαθορισμένο Φ.Υ. για ένα 

μήνα. Σημείωση: Το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχές και όχι 

διακοπτόμενο.  

7. Ο φοιτητής υποχρεούται να απασχολείται καθημερινώς επί της προσυμφωνηθείσας θεματικής 

περιοχής και να ακολουθεί το πρόγραμμα εργασιών της επιχείρησης και τις υποδείξεις του 

υπευθύνου της επιχείρησης για τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας του. Κατά τη διάρκεια 

πραγματοποίησης της Π.Α., ο αντίστοιχος Επόπτης (μέλος ΔΕΠ) βρίσκεται σε επαφή με τον 

υπεύθυνο της επιχείρησης για την καθοδήγηση της εργασίας του, ενώ δύναται να 

πραγματοποιούνται επισκέψεις των εποπτών καθηγητών στους φορείς υποδοχής για την καλύτερη 

εκτέλεση της Π.Α. ΙΙ των φοιτητών. 

8.  Το αργότερο έως δέκα (10) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. ΙΙ οι φοιτητές καταθέτουν στο 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ε.Μ.Π, τα παρακάτω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η ως άνω 

προθεσμία εμπίπτει στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Ε.Μ.Π είναι κλειστό λόγω θερινών 

διακοπών, η ημερομηνία αυτή μετατίθεται την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας του Ιδρύματος. 

• Tη “Βεβαίωση Εκτέλεσης Π.Α. ΙΙ” εις διπλούν υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Φ.Υ. 

στον οποίο πραγματοποιήθηκε η Π.Α. ΙΙ.  Στη βεβαίωση αυτή  αναφέρονται τα αναλυτικά 

στοιχεία του Φ.Υ., η χρονική περίοδος απασχόλησης του φοιτητή καθώς και το αντικείμενο 

της εργασίας του κατά τη διάρκεια παραμονής του. 

• Tο “Καθημερινό Δελτίο Εργασίας” όπου αναφέρονται σε καθημερινή βάση αναλυτικά οι 

εργασίες του φοιτητή. 
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• Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συντάσσεται από τον σπουδαστή, έκτασης όχι μικρότερης των 

τριών (3) σελίδων, στο οποίο θα αναφέρεται ο Φορέας Υποδοχής και σύντομη περιγραφή της 

δραστηριότητάς του, καθώς και το αντικείμενο εργασιών του σπουδαστή κατά τη διάρκεια της 

Πρακτικής του.  

• Παραστατικά Οδοιπορικών  

• Παραστατικά Διαμονής  

• MONO την ημέρα λήξης ή την επόμενη ημέρα της λήξης της πρακτικής άσκησης οι 

σπουδαστές θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa 

προκειμένου να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται 

στο σύνδεσμο. 

 

Με την υποβολή των παραπάνω, ο σπουδαστής λαμβάνει προβιβάσιμο βαθμό 6/10 και δικαιούται 

να παραλάβει την αποζημίωσή του. 

Στη συνέχεια ο σπουδαστής καταθέτει στον επιστημονικό υπεύθυνο της Π.Α ΙΙ, την «Τελική 

Εργασία- Τεχνική Έκθεση» της Πρακτικής Άσκησης έως τις 20/10, η οποία αξιολογείται και 

βαθμολογείται με την κλίμακα του δέκα (10).  Ο βαθμός του μαθήματος αντιστοιχεί στον βαθμό 

της Τεχνικής Έκθεσης, εάν είναι μεγαλύτερος από έξι (6), σε αντίθεση περίπτωση παραμένει έξι 

(6).  

 

Η Τεχνική έκθεση της Π.Α. ΙΙ διακρίνεται στο «Γενικό Μέρος» και στο «Ειδικό Μέρος». Το 

«Γενικό Μέρος» περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου του Φ.Υ. ενώ το «Ειδικό 

Μέρος», που όπως προαναφέρθηκε καθορίζεται σε συνεργασία μεταξύ του Φ.Υ. και του Επόπτη-

Μέλους ΔΕΠ, πραγματεύεται συγκεκριμένο τεχνικό θέμα με μετρήσεις, αναλύσεις, κατασκευή 

διαγραμμάτων, καμπυλών και γενικά επεξεργασία δεδομένων που οδηγούν σε αξιόπιστα 

συμπεράσματα.  

Οι εκθέσεις που υποβάλλονται από τους φοιτητές, διατηρούνται σε αρχείο, ώστε να είναι δυνατή 

η πρόσβασή τους τόσο από άλλους φοιτητές όσο και από το εκπαιδευτικό προσωπικό ή και 

οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς η Π.Α. ΙΙ αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα της Σχολής Μηχανικών 

Μεταλλείων-Μεταλλουργών, στην περίπτωση που ο σπουδαστής δεν υποβάλλει τη βεβαίωση 

παρακολούθησης από το Φ.Υ. και το Ημερολόγιο Εργασιών, η Π.Α ΙΙ αποτελεί χρωστούμενο 

μάθημα και προκειμένου να λάβει το Δίπλωμά του, πρέπει να επαναλάβει την Πρακτική ΙΙ. 
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9. Στο πλαίσιο της Π.Α. ΙΙ, έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα στον Ιστότοπο της Σχολής, 

http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=35, προκειμένου να είναι δυνατή η ενημέρωση 

των ενδιαφερομένων μέσω του διαδικτύου. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται οι Φ.Υ που 

συνεργάζονται με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, περιλαμβάνονται 

αναλυτικές οδηγίες για την εκπόνηση της Π.Α., προβάλλονται οι σχετικές ανακοινώσεις, 

λειτουργεί σύστημα ερωτήσεων & απαντήσεων για την επίλυση γενικών αποριών επί της 

Πρακτικής, υπάρχουν ερωτηματολόγια που απευθύνονται τόσο στους φοιτητές όσο και στους 

Φορείς Υποδοχής και αφορούν στο βαθμό ικανοποίησής τους, κ.α.  Επιπρόσθετα, όλες οι 

ανακοινώσεις που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση ΙΙ αναρτώνται και από το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης Ε.Μ.Π, στην επίσημη ιστοσελίδα http://praktiki.ntua.gr. 

 

Τα αναλυτικά στοιχεία του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ε.Μ.Π  

Κεντρική Πλατεία Πολυτεχνειούπολης 

Ισόγειο Κτιρίου Μηχανολόγων Μηχανικών  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107722821,2107722031 

Υπεύθυνη: κα Κ. Βενούτσου 

Email: praktiki@central.ntua.gr 

Ιστοσελίδα: http://praktiki.ntua.gr 

 

Πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι από το 2013, στη διαδικασία υλοποίησης της Π.Α.ΙΙ συμβάλει και 

το πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ που αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους 

Φ.Υ. που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (Π.Α.) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας 

και της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών συμπεριλαμβανομένης, δημιουργώντας μία 

ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τη Σχολή. 

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Η παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση των φοιτητών, που εκπονούν την Π.Α.ΙΙ 

πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω δράσεων: 

• Οι Επόπτες κάθε ασκούμενου βρίσκονται σε επαφή με τον υπεύθυνο της επιχείρησης για την 

καθοδήγηση της εργασίας του. Εάν κριθεί απαραίτητο, ο Επόπτης δύναται να μεταβεί στο χώρο 

της επιχείρησης για την επίλυση σχετικών προβλημάτων. 

http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=35
http://praktiki.ntua.gr/
mailto:praktiki@central.ntua.gr
http://praktiki.ntua.gr/
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• Μέσω της Βεβαίωσης Εκτέλεσης Π.Α. ΙΙ και του Καθημερινού Δελτίου Εργασίας, τα οποία 

καταθέτει ο φοιτητής μετά τη λήξη της Π.Α. ΙΙ, ο υπεύθυνος του Φ.Υ. της Π.Α. πιστοποιεί την 

εκτέλεση των σχετικών εργασιών του φοιτητή για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 

• Οι φοιτητές αξιολογούνται από το Ημερολόγιο Εργασιών, έκτασης όχι μικρότερης των τριών 

(3) σελίδων και από την εκτεταμένη «Γραπτή Έκθεση Π.Α. ΙΙ», την οποία υποβάλλουν μετά 

την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης. 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Η αποζημίωση των σπουδαστών καλύπτεται από τις πηγές χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης 

Ε.Μ.Π.- Τακτικός Προϋπολογισμός και ΕΣΠΑ. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται κάθε 

ακαδημαϊκό έτος από τη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της Π.Α., 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στις παραπάνω πηγές χρηματοδότησης.  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

Κατά τη διάρκεια της Π.Α. Ι και της Π.Α. ΙΙ, διενεργείται ασφάλιση των φοιτητών έναντι ατυχήματος 

με δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Μ.Π και του ΕΣΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αριθμό Μητρώου ΕΦΚΑ (ΑΜΑ) αποστέλλεται σχετική κατάσταση στη Διεύθυνση 

Πληροφορικής του Ε.Μ.Π όπου για κάθε φοιτητή δίνονται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, 

ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, σύνολο εργάσιμων ημερών στην εταιρεία εκπόνησης 

Πρακτικής Άσκησης, χωριστά για κάθε μήνα παραμονής τους στην εταιρεία. Η κατάσταση αυτή 

πρέπει να αποσταλεί στην παραπάνω Διεύθυνση αποκλειστικά εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από 

τη λήξη του ημερολογιακού μήνα εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης. 


