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Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α) του τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
αποτελεί σημαντικό μέσο πρώτης επαφής των φοιτητών του τμήματος με την αγορά 
εργασίας και την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών 
αποτελεί, ήδη από το ακ. έτος 2016-2017, “προαιρετικό, κατ’ επιλογή μάθημα» του 4ου 
έτους (εαρινό εξάμηνο) με τρεις (3) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Το εν λόγω μάθημα δεν συνυπολογίζεται: (α) στις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS 
για τη λήψη πτυχίου, (β) κατά τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου. Ωστόσο, σχετική 
βεβαίωση συνοδεύει το Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το Πανεπιστήμιο Πατρών 
μαζί με το πτυχίο. 

Για το έτος 2018 Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τ.Ο.Ε είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής 
κ. Ιωάννης Βενέτης (e-mail: ivenetis@upatras.gr ) και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής 
του Π.Π.Α είναι οι : Σκούρας Δημήτριος, Καθηγητής, Τζελέπης Δημήτριος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Στην ιστοσελίδα του Π.Π.Α του Τμήματος Οικονομικών επιστημών 

http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/Internship 

αναρτούνται όλες οι σχετικές πληροφορίες του προγράμματος όπως 

(1) 

• Ιστορικό/Απολογισμός του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2011-2015 
• Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2016 

• Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης εκάστοτε επόμενου έτους 

(2) Η πρόσκληση του προγράμματος κάθε έτος 

• Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018 - Πρόσκληση 

που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με 

• τα κριτήρια επιλογής (δείτε παρακάτω αναλυτικά) 

• μοριοδότηση των κριτηρίων (δείτε παρακάτω αναλυτικά) 
• δικαίωμα ενστάσεων και χρόνο άσκησης ενστάσεων (πέντε εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων). Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων 5 
ημέρες μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό 
ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τ.Ο.Ε). Οι ενστάσεις θα 
κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & 

http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/Internship


Προσφυγών του ΕΛΚΕ, ενώ ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων φοιτητών θα 
εγκρίνεται τελικώς και από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Ο.Ε. 

• επικύρωση των αποτελεσμάτων από την Γ.Σ του Τ.Ο.Ε 

(3) Ο επιστημονικός υπεύθυνος και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Π.Π.Α που 
αποτελούν και την επιτροπή αξιολόγησης των αιτούντων φοιτητών αλλά και των 
φοιτητών που αναλαμβάνουν πρακτική 

(4) Ο αριθμός των θέσεων που χρηματοδότει κάθε έτος το πρόγραμμα 

(5) Πληροφορίες σχετικά με την αμοιβή και ασφάλιση τους 

(6) Η χρονική διάρκεια της Π.Α 

(7) Τα επικυρωμένα αποτελέσματα των αιτήσεων κάθε έτους με την βαθμολογική τους 
κατάταξη όπως προκύπτει από τα σχετικά κριτήρια. 

 

Επίσης όλες οι σχετικές πληροφορίες και ειδικά η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Π.Α 
αναρτούνται 

 

• στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://praktiki.upatras.gr/ και ειδικότερα στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
https://praktiki.upatras.gr/node/12 

• στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/Internship 

 

και τοιχοκολλούνται: 

 

• στη Γραμματεία του Τμήματος 

• στο Γραφείο του Επ. Υπεύθυνου 
• στα κτίρια (διαδρόμους) μελών Δ.Ε.Π 
• στις αίθουσες διδασκαλίας 

  

https://praktiki.upatras.gr/
https://praktiki.upatras.gr/node/12
http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/Internship


Αναλυτικά για το πρόγραμμα 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Ημερομηνία (i) Δημοσιοποίηση ανακοίνωσης προγράμματος για το τρέχον έτος 

Ημερομηνία (ii) 
(τουλάχιστον 20 
ημέρες μετά την 
ημερομηνία i) 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής 

Ημερομηνία( iii) (5 
εργάσιμες ημέρες 
μετά την ii) 

Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων κατάταξης των αιτούντων 
και των επιλεχθέντων φοιτητριών/ών για πρακτική άσκηση. 
Δημοσιοποίηση επιλαχόντων. 

Ημερομηνία (iv) (5 
εργάσιμες μέρες μετά 
την (iii) οπότε και οι 
αιτούντες έχουν 
δικαίωμα υποβολής 
ένστασης 

Περίοδος υποβολής ενστάσεων 

Ημερομηνία (v) (5-10 
εργάσιμες ημέρες 
μετά την iv) 

Δημοσιοποίηση επικυρωμένων αποτελεσμάτων. Συνάντηση/ 
συνέντευξη με τον επιστημονικό υπεύθυνο και /ή μέλη της 
επιτροπής Π.Α. Προετοιμασία διαδικασίας 
εύρεσης/αντιστοίχισης με φορέα απασχόλησης, ενημέρωση 
υποψηφίων για πρακτική, παραδοτέα, υποχρεώσεις και 
κανονισμό 

Ημερομηνία (vi) Έναρξη πρακτικής άσκησης 

Ημερομηνία (vii) Τελευταίο δυνατό διάστημα (π.χ τρίμηνο) πρακτικής 

Ημερομηνία (viii) Ολοκλήρωση πρακτικής 

Ημερομηνία (ix) Το πρώτο δεκαήμερο μετά την ολοκλήρωση του τριμήνου 
πρακτικής άσκησης: Επίδοση παραδοτέων και διαδικασίες 
πληρωμής 

 

 

Κριτήρια επιλογής: (I) ο αριθμός των επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων μέχρι και τον 
Σεπτέμβριο του 3ου έτους (B) ως ποσοστό του μέγιστου αριθμού μαθημάτων (A) που θα 
μπορούσε να έχει επιτύχει ο φοιτητής/τρια μέχρι ΚΑΙ τον Σεπτέμβριο του 3ου έτους 
σπουδών, Δηλαδή (Β/Α). Το ποσοστό ανάγεται στην κλίμακα 0-10 πολλαπλασιαζόμενο με 



10 δηλαδή κριτήριο (I) = 10*(Β/Α), (II) η μέση βαθμολογία στα προαναφερθέντα μαθήματα 
με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων, έστω Γ, δηλαδή κριτήριο (ΙΙ) = Γ 

Αλγόριθμος αξιολόγησης/κατάταξης (μοριοδότηση) υποψηφίων πρακτικής - Παράδειγμα 

• Έστω Μέγιστος αριθμός μαθημάτων μέχρι και τον Σεπτέμβριο του τρίτου έτους = Α 
• Έστω Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής/τρια = Β 

• Έστω Μέσος όρος βαθμολογίας στα επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα = Γ 
(τουλάχιστον μέχρι τρία δεκαδικά) 

Στάθμιση κριτηρίου (Ι) με 60% ή 0,6 και στάθμιση κριτηρίου (ΙΙ) με 0,4 ή 40% 

 

Τελικός Βαθμός Πρακτικής (ΤΒΠ) με τον οποίο θα γίνει κατάταξη: 

𝛵𝛣𝛱 = 0,6 × (𝜤) + 0.4 × (𝚰𝚰) 

 

ή αναλυτικά 

Τελικός Βαθμός Πρακτικής (ΤΒΠ) με τον οποίο θα γίνει κατάταξη: 

𝛵𝛣𝛱 = 0,6 × �10 ×
𝚩
𝚨� + 0.4 × 𝚪 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δίνεται προτεραιότητα στον αριθμό και μέση βαθμολογία 
υποχρεωτικών μαθημάτων. Άρα υπολογίζονται ΤΒΠ1 από τα υποχρεωτικά μαθήματα και 
ΤΒΠ από τα μαθήματα επιλογής όπου Α1 θα είναι ο μέγιστος αριθμός υποχρεωτικών 
μαθημάτων μέχρι και τον Σεπτέμβριου του 3ου έτους με Β1 τον αριθμό αυτών που 
εξετάστηκαν επιτυχώς και Α2 θα είναι ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων επιλογής μέχρι και 
τον Σεπτέμβριου του 3ου έτους με Β2 τον αριθμό αυτών που εξετάστηκαν επιτυχώς, 
αντίστοιχα. 

Συγκρίνεται μόνο η ΤΒΠ1 και για τους δύο ή περισσότερους ισοβαθμούντες φοιτητές. 
Επιλέγεται ο φοιτητής/τιρα με μεγαλύτερο ΤΒΠ1. 

Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας με βάση τον ΤΒΠ1 συγκρίνεται μόνο ο ΤΒΠ2. Επιλέγεται ο 
φοιτητής/τρια με μεγαλύτερο ΤΒΠ2. 

Σε νέα περίπτωση ισοβαθμίας διεξάγεται κλήρωση από την επιτροπή ενστάσεων. 


