
Η Πρακτική Άσκηση στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης



• Η Πρακτική Άσκηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
αποτελεί μία μαθησιακή διαδικασία που αποσκοπεί 
στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τον παραγωγικό 
τομέα.

• Αρχικά παρατηρείται μία έντονη διαφοροποίηση 
μεταξύ των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και των Πανεπιστημίων, αναφορικά με 

Ιστορική Αναδρομή

μεταξύ των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και των Πανεπιστημίων, αναφορικά με 
το βαθμό ενσωμάτωσης του θεσμού της Πρακτικής 
Άσκησης.

• Η κατάσταση αυτή αλλάζει στο τέλος της δεκαετίας 
του ‘90, οπότε και το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει 
να ενισχύσει το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης στα 
Πανεπιστήμια στηρίζοντάς την με επιχειρησιακό 
πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.



• Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, 
ήρθε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το θεσμό.

• Δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις ένταξης 
περισσότερων πανεπιστημιακών τμημάτων στον 
θεσμό, καθώς και ίδρυσης Γραφείων Πρακτικής 
Άσκησης. 

Ιστορική Αναδρομή

Άσκησης. 



• Το Πολυτεχνείο Κρήτης από την ίδρυσή του 
υιοθέτησε τον θεσμό και τον ενσωμάτωσε στο 
πρόγραμμα σπουδών όλων των σχολών του.

• Σήμερα, στο Π.Κ. η Πρακτική Άσκηση υποστηρίζεται 
από την πράξη με τίτλο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 
Πολυτεχνείου Κρήτης".

Η Πρακτική Άσκηση στο Π.Κ.

Πολυτεχνείου Κρήτης".

• Χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 στα πλαίσια του Ε.Π. 
"Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση".

• Το πρόγραμμα έχει διάρκεια: 01/07/2010-
31/10/2015.



• Στο Π.Κ. λειτουργεί το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής 
και επιμέρους Γραμματείες σε κάθε μία από τις πέντε 
σχολές του Ιδρύματος. 

• Υπάρχει ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του 
Προγράμματος και Επιστημονικοί Υπεύθυνοι για 
κάθε σχολή.

Οργάνωση του θεσμού

κάθε σχολή.

• Όλες οι σχολές έχουν θεσμοθετήσει την Πρακτική 
Άσκηση και την έχουν συμπεριλάβει στα 
προγράμματα σπουδών τους, είτε ως υποχρεωτικό 
είτε ως μάθημα επιλογής.

• Για κάθε σχολή υπάρχουν επίσης συγκεκριμένοι όροι 
και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των φοιτητών.



Ενσωμάτωση του θεσμού

Σχολή Είδος
μαθήματος

Έτος 
σπουδών

Διάρκεια 
(έως)

ΑΡΧ.ΜΗΧ Υποχρεωτικό Από το 3
ο

έτος και 
άνω

2 μήνες

Η.Μ.Μ.Υ. Επιλογής Από το 3
ο

έτος και 
άνω

7 εβδομάδες

Επιλογής Από το 2
ο

έτος και 2 μήνεςΜ.Π.Δ. Επιλογής Από το 2
ο

έτος και 
άνω

2 μήνες

ΜΗ.ΠΕΡ. Επιλογής Από το 5
ο

εξάμηνο 
και άνω

2 μήνες

ΜΗΧ.Ο.Π. Υποχρεωτικό Δεν υπάρχει 
περιορισμός

1 μήνας



• Μέχρι τις 31/21/2014 ο αριθμός των φοιτητών που 
πήρε μέρος στο πρόγραμμα έφτασε στους 853.

Φοιτητές που ασκήθηκαν

Περίοδος ΑΡΧ.ΜΗΧ. Η.Μ.Μ.Υ. Μ.Π.Δ. ΜΗ.ΠΕΡ. ΜΗΧ.Ο.Π.
Σύνολο 

Φοιτητών

2010 0 0 0 0 21 21

2011 25 34 68 37 40 204

• Μέχρι τις 31/10/2015 εκτιμάται ότι ο αριθμός των 
φοιτητών που θα ασκηθούν θα ξεπεράσει τους 
1.120.

2011 25 34 68 37 40 204

2012 25 37 31 35 33 161

2013 46 46 64 31 45 232

2014 43 45 55 51 41 235

Σύνολο 139 162 218 154 180 853



• Η Πρακτική Άσκηση έχει συμβάλει στη δημιουργία 
ενός δικτύου συνεργαζόμενων με το Π.Κ. φορέων 
το οποίο αριθμεί περίπου 380 εταιρείες / φορείς .

Συνεργαζόμενοι φορείς

22%22%

78%

Φορείς του Δημοσίου Ιδιωτικοί φορείς



Συνεργαζόμενοι φορείς



Συνεργαζόμενοι φορείς



Συνεργαζόμενοι φορείς



• Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των Σχολών σας 
σχετικά με την έναρξη των διαδικασιών αιτήσεων 
συμμετοχής στο www.tuc.gr/internships.html

• Κάνετε την αίτησή σας.

• Ενημερώνεστε από το σύστημα ΑΤΛΑΣ: atlas.grnet.gr

Διαδικασία συμμετοχής

• Ενημερώνεστε από το σύστημα ΑΤΛΑΣ: atlas.grnet.gr
σχετικά με τις προσφερόμενες θέσεις.

• Εφόσον γίνεται δεκτός από το πρόγραμμα, ενημερώνετε 
τη Γραμματεία της σχολής σας σχετικά με τις 
προτιμήσεις σας, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την 
αντιστοίχηση φοιτητών και συνεργαζόμενων φορέων.

• Ενημερώνεστε σχετικά με τις υποχρεώσεις σας και 
παρουσιάζεστε την ημέρα έναρξης της Πρακτικής σας 
στο φορέα που σας έχει ανατεθεί.



Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης:

• Το βιογραφικό σας εμπλουτίζεται

• Γνωρίζετε το αυριανό σας επάγγελμα και το μελλοντικό 
σας εργασιακό περιβάλλον

Οφέλη για τους φοιτητές

• Αξιοποιείτε το θεωρητικό υπόβαθρο που έχετε 
αποκτήσει και το ενισχύετε μέσω της πρακτικής

• Συλλέγετε εμπειρίες και γνωρίζετε ανθρώπους που 
έχουν χρόνια εμπειρίας στο εργασιακό χώρο που σας 
ενδιαφέρει

• Υπάρχει πιθανότητα πρόσληψής σας στο φορέα μετά το 
πέρας της πρακτικής



Σημεία προσοχής

Πριν συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα πρέπει να  
σκεφτείτε:

• Σε ποιον τομέα σας ενδιαφέρει να απασχοληθείτε

• Ποιους στόχους θέλετε να επιτύχετε μέσω της 
ΠρακτικήςΠρακτικής

• Κάνετε έρευνα σχετικά με τον τομέα που σας 
ενδιαφέρει

• Μάθετε ποιες εταιρείες κυριαρχούν στο εν λόγω κλάδο

• Μάθετε λεπτομέρειες για την εταιρεία στην οποία θα 
ασκηθείτε



Σημεία προσοχής

Ανάλογα με την εταιρεία που θα επιλέξετε, θα πρέπει 
να προσέξετε:

• Το αντικείμενο να είναι σχετικό με τις σπουδές σας και 
να μην απασχολείστε σε εργασίες άσχετου αντικειμένου

• Να οργανώνετε σωστά το χρόνο και τον φόρτο • Να οργανώνετε σωστά το χρόνο και τον φόρτο 
εργασίας

• Να αναπτύξετε σωστή εργασιακή συμπεριφορά

• Να συλλέξετε στοιχεία επικοινωνίας από ανθρώπους του 
εργασιακού χώρου και να αναπτύξετε διασυνδέσεις που 
θα σας φανούν χρήσιμες μελλοντικά

• Να αναφέρετε οποιαδήποτε προβλήματα στο Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης



Σημεία προσοχής

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε:

• Αμείβεστε για κάθε μήνα της Πρακτικής σας 
Άσκησης, ενώ καλύπτονται πλήρως οι ασφαλιστικές σας 
εισφορές έναντι ατυχήματος.

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των Πρακτικών Ασκήσεων • Το μεγαλύτερο ποσοστό των Πρακτικών Ασκήσεων 
πραγματοποιούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

• Μπορείτε να βρείτε μόνοι σας την εταιρεία που θα 
κάνετε Πρακτική, εκτός από το να διαλέξετε μία από τις 
εταιρείες που θα σας προτείνει το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης του Τμήματός σας.

• Πρακτική μπορείτε να κάνετε είτε στην Ελλάδα είτε στο 
εξωτερικό, στον τόπο των σπουδών ή διαμονή σας.



Ας υποδεχτούμε κοντά μας

Τους φοιτητές:

• Βατούγιου Ευαγγελία – Σχολή Μηχ. Περιβάλλοντος

• Γκίνα Διονυσία – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

• Λεδάκη Ευτυχία - Σχολή Μηχ. Περιβάλλοντος• Λεδάκη Ευτυχία - Σχολή Μηχ. Περιβάλλοντος

• Σιάτου Αλεξάνδρα - Σχολή Μηχ. Περιβάλλοντος

• Στεφανάκης Στέλλιος - Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών
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