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ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Δ.Π.Θ. 

 

Τίτλος Μαθήματος: Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

Κωδικός μαθήματος: ΗΟΕΕ 

Εξάμηνο Σπουδών: Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, 8ο και 10ο εξάμηνο, κατόπιν 8ο 

εξάμηνο 

Κατηγορία μαθημάτων στην οποία ανήκει: Ελεύθερης επιλογής 

Αριθμός ECTS που λαμβάνει το μάθημα: 3, τα οποία λογίζονται πέραν των απαραίτητων 

300 της λήψης Διπλώματος 

Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ): Καθηγητής Αλέξανδρος Κοκκάλης 

Περίοδος υλοποίησης: Οι καλοκαιρινοί μήνες Ιούλιος και Αύγουστος (από 1/7 ως 31/8) 

Σαφές χρονικό διάστημα (ακέραιοι μήνες) που δύναται να ασκηθούν οι φοιτητές/τριες 

(π.χ. 2 μήνες, 1 μήνας): 2 μήνες 

Παραδοτέα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου:  

Για να λάβουν οι φοιτητές/τριες την αξιολόγηση ‘επιτυχώς’ θα πρέπει να μεριμνήσουν οι 

εργοδότες τους να συμπληρώσουν τα έντυπα Ε3.5 αρχής-πέρατος της Εργάνης και να 

καταθέσουν στον ΕΥ τη βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής άσκησης και το έντυπο 

αξιολόγησής τους από τον Φορέα. 

Ο ΕΥ το έντυπο «Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής από Ε.Υ.» με συνημμένη την 

κατάσταση των φοιτητών/τριων που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το Α.Ε.Μ. τους 

και η «Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης Εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης». 

Τρόπος αξιολόγησης του συγκεκριμένου μαθήματος. Με την επιτυχή διεξαγωγή της ΠΑ 

και την υποβολή των παραδοτέων (μέριμνας των φοιτητών/τριών), λαμβάνουν την 

αξιολόγηση ‘επιτυχώς’. Σε αντίθετη περίπτωση δεν αναγράφεται τίποτε, ούτε αναφέρεται η 

σχετική επιλογή τους. 

Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόεδρος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μποτζώρης, Μέλη ο 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Δόκας και ο Επίκουρος Καθηγητής Αχιλλέας Σαμαράς. 

Αναπληρωματικά μέλη ο Καθηγητής Αλέξανδρος Κοκκάλης και οι Αναπληρωτές Καθηγητές 

Θεόδωρος Ρουσάκης και Ιωάννης Μάρκου. 

Επιτροπή Ενστάσεων Πρόεδρος ο Καθηγητής Άγγελος Πρωτοπαπάς, Μέλη οι Καθηγητές 

Κοσμάς Σίδερης και Νίκος Κλήμης. Αναπληρωματικά μέλη οι Επίκουρες Καθηγήτριες 

Σουσάνα Ταστάνη, Δήμητρα Αχιλλοπούλου και Αυρηλία Κογκέτσωφ.  
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Κριτήρια εισαγωγής, μοριοδότησης και πριμοδότησης και αλγόριθμος: 

1. Κριτήρια on/off, εγγραφή στο μάθημα, εμπρόθεσμη συμπλήρωση της αίτησης, 

συγκεκριμένο εξάμηνο φοίτησης (2021-22: 8ο και 10ο εξάμηνο, μεταγενέστερα 

ακαδημαϊκά έτη: 8ο εξάμηνο), εξασφάλιση Φορέα από φοιτητή/τρια στον οποίο θα 

γίνει η ΠΑ.  

Όσοι συμμετέχουν αποδέχονται τους όρους του Κανονισμού ΠΑ του Δ.Π.Θ. 

 

2. Ακαδημαϊκά, η (χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ) ΠΑ προκηρύσσεται κάθε χρονιά 

για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων. Οι φοιτητές/τριες κατατάσσονται ανάλογα με 

τον λόγο του αριθμού των περασμένων μαθημάτων προς το σύνολο των 

μαθημάτων και σε περίπτωση ισοβαθμίας και μεταξύ των ισοβαθμούντων με τον 

λόγο του αριθμού των περασμένων ECTS προς το σύνολο των ECTS που 

απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας και μεταξύ 

των ισοβαθμούντων, μετράει ο μ.ο. της βαθμολογίας των περασμένων μαθημάτων. 

Τυχόν υπεράριθμοι, και έως αριθμού 10% των προκηρυχθείσων θέσεων, 

θεωρούνται επιλαχόντες και θα αντικαταστήσουν τυχόν ακυρώσεις που θα 

προκύψουν από τους επιλεγέντες φοιτητές/τριες. 

3. Κοινωνικά: πριμοδοτούνται και προηγούνται έως ποσοστό των 20% των θέσεων, 

όσοι φοιτητές/τριες ανήκουν σε (κατά προτεραιότητα): Α. ΑΜΕΑ. Μεταξύ ΑΜΕΑ, 

προηγούνται οι έχοντες μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας. Η πιστοποίηση ΑΜΕΑ 

προκύπτει από έγγραφο Δημόσιας Επιτροπής. Β. Φοιτητές/τριες ορφανοί ή 

ανήκοντες σε μονογονεϊκές οικογένειες. Γ. Φοιτητές/τριες αδύναμοι οικονομικά με 

κριτήρια αντίστοιχα των μεταγραφών (μέσος όρος των τριών τελευταίων 

οικονομικών ετών με κατά κεφαλήν εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 

εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ, προηγούνται οι έχοντες κατώτερο εισόδημα). Αν 

έχουμε υπέρβαση του ποσοστού των 20%, φοιτητές/τριες των παραπάνω 

κατηγοριών διαγωνίζονται με βάσει τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Αποτελεί μέριμνα 

των φοιτητών/τριών, αν θέλουν να ενταχθούν και στην κατηγορία των κοινωνικών 

κριτηρίων να συνυποβάλλουν στο Τμήμα (protocol@civil.duth.gr) εμπρόθεσμα τα 

πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν τα όποια κοινωνικά κριτήρια. 
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