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 Πάτρα 02/05/2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» για 
το 2017, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΒΜ12/15-01-2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 
 
Την Πέμπτη 04-05-2017 και ώρα 14:30 μ.μ.-15:30μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί  η Παρουσίαση 
της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  για το έτος  2017  (Αίθουσα 
ΠΑΜ 6)  Κατά την παρουσίαση παρακαλούμε να υπογράψετε για την παρουσία σας στο 
παρουσιολόγιο. 
 
Παρακαλούμε για την προσέλευσή σας προς ενημέρωση (αποκλειστικά οι φοιτητές του 
Δ΄Ετους και «επι πτυχίω»).  
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email 
misbilab@upatras.gr μέχρι και την Πέμπτη 11-05-2017 (Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση). Η 
αναλυτική βαθμολογία θα δοθεί εσωτερικά από τη Γραμματεία και δεν χρειάζεται οι 
φοιτητές να κάνουν αίτηση. 
 

• Στην  Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  του 
Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2017, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής  
τριάντα επτά (37) φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα δύο (2) μηνών 
(θερινή περίοδος Ιούλιος, Αύγουστος) σε φορείς από τους προτεινόμενους από το 
Τμήμα ή ιδιωτικούς φορείς (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και αποδεχτούν τους 
φοιτητές για Πρακτική Άσκηση) που θα προτείνουν οι ίδιοι οι φοιτητές.  Όρος για την 
πραγματοποίηση και κατωχύρωση της Π.Α. είναι η εγγραφή του φορέα και του 
φοιτητή στο αρχείο του συστήματος “ATLAS”: http://atlas.grnet.gr/PracticeOffers 

• Η αμοιβή (250,00 €) μηνιαίως (συνολικά 500€)  και οι ασφαλιστικές εισφορές (για 
περίπτωση ατυχήματος) των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της 
Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-
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ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του 
Προγράμματος.  

• Η τελική επιλογή (Βαθμός Κατάταξης) είναι συνάρτηση του μέσου όρου επίδοσης στο 
σύνολο των έως και τον Φεβρουάριο 2017 επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων  που 
προσμετρώνται για την λήψη πτυχίου και των οφειλόμενων μαθημάτων. 
Παρατείθεται ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό:  
 

  
 
ΒΚ= Βαθμός κατάταξης, ΜΟ= Μέσος όρος επίδοσης στα επιτυχώς εξεταζόμενα 
μαθήματα, και Μ=Οφειλόμενα μαθήματα.   
 

ΜΟ: ο Μέσος Όρος των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων έως και την εξεταστική 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017. Σημείωση: ως επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα για τον 

υπολογισμό του ΜΟ λαμβάνονται υπόψη έως 8 μαθήματα επιλογής εάν ο φοιτητής δεν έχει 

εκπονήσει πτυχιακή ή έως 6 εάν έχει εκπονήσει ήδη πτυχιακή και έχει λάβει σχετική 

βαθμολογία.  

 

Αριθμός Χρωστούμενων Μαθημάτων: ο αριθμός των μαθημάτων που υπολείπονται για την 

λήψη πτυχίου και τα οποία προσμετρούνται στον Μ.Ο. του πτυχίου. Ως μαθήματα επιλογής 

για την λήψη πτυχίου υπολογίζονται μόνο 8 ή έως 6 εάν έχει εξετασθεί επιτυχώς σε Πτυχιακή 

Εργασία. Στην περίπτωση που δεν έχει ακόμα βαθμολογηθεί η πτυχιακή εργασία, θα 

λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα επιλογής στα οποία έχει έως την τελευταία εξεταστική 

περίοδο περάσει επιτυχώς 

 

 
Η Τριμελής Επιτροπή Προκήρυξης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης έχει την ευθύνη της 

αξιολόγησης των αιτήσεων βάσει των Κριτηρίων Αξιολόγησης καθώς και την διενέργεια 

προσωπικών συνεντεύξεων σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.  

 

Τα κριτήρια Αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών είναι τα κάτωθι: 

Α) ο/η φοιτητής/τρια να βρίσκεται στο 4ο έτος σπουδών ή επι πτυχίω. (ON/OFF) 

Β) να μην έχει υλοποιήσει ξανά το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών για το Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (ON/OFF) 

Γ) να έχει προσκομίσει όλα τα ζητούμενα και αναγραφόμενα στη Αίτηση Υλοποίησης 

Πρακτικής Άσκησης δικαιολογητικά (ON/OFF) 

Δ) η σειρά κατάταξης βάσει του αλγορίθμου κατάταξης 

 
 
 
Η Τριμελής Επιτροπή Προκήρυξης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης  
για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
 

    ΒΚ = ΜΟ / Μ 


