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Ιστότοπος Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ: https://www.aueb.gr/internship
Τηλέφωνα: 210-8203813, 815, & 806

Ηλεκτρονική διεύθυνση: internship@aueb.gr

Ώρες Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ: καθημερινά 11.00 – 15.00
Διεύθυνση: Ελπίδος 13 (πεζόδρομος), 3ος όροφος, 104 34, Αθήνα

Ο/Η ασκούμενος/η δε μπορεί να καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας πριν την 
έναρξη ή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της Άσκησης, διότι η Πρακτική 
Άσκηση αποτελεί μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. 

Ορκωμοσία

   Άρπαξε την ευκαιρία και 
  κάνε το πρώτο βήμα 
στην καριέρα σου

Η πρακτική άσκηση δύναται να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης με την 
αντίστοιχη προσαρμογή στο ποσό της αποζημίωσης. Στο πλαίσιο της ίσης 
μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων του Ιδρύματος, το διάστημα 
απασχόλησης ορίζεται σε 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής 
απασχόλησης (η πλήρης απασχόληση υπολογίζεται 40 ώρες εβδομαδιαίως και 
η μερική απασχόληση 20 ώρες εβδομαδιαίως). 

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Ο/Η φοιτητής/τρια ασφαλίζεται κάθε μήνα με το 1% που αντιστοιχεί στην κατώτερη 
κλάση και αφορά την ασφάλισή του/της έναντι εργατικού ατυχήματος (δεν 
υπάρχουν ένσημα). 

Ασφάλιση



Τι είναι η 

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα υποχρεωτικό ή επιλογής, έχει κωδικό 
μαθήματος και λαμβάνει ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες δύνανται να 
συνυπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου, ανάλογα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα 
σπουδών του εκάστοτε τμήματος. 

Πρακτική Άσκηση λογίζεται η μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και η 
άσκηση καθηκόντων σε χώρους εργασίας, ανάλογα με το Τμήμα όπου φοιτούν. 
Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό 
την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. 

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα 
Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρακτική Άσκηση;

Με την συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα

 Θα βρεθείς σε «πραγματικές» συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

 Θα αναπτύξεις δεξιότητες (soft skills) που ενισχύουν τις ακαδημαϊκές σου 
 γνώσεις και είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας.

 Θα εξοικειωθείς με τη χρήση τεχνολογίας στο χώρο της διοίκησης και 
 της παραγωγής.

 Θα προετοιμαστείς για τη μελλοντική ανάληψη υπεύθυνων θέσεων 
 εργασίας.

 Θα αποκομίσεις σημαντικές εμπειρίες αναφορικά με την εργασιακή 
 καθημερινότητα. 

 Θα διαμορφώσεις σαφή άποψη σχετικά με την επιλογή ειδικοτήτων για τη 
 συνέχιση της καριέρας σου ή των σπουδών σου σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

από τη συμμετοχή τους
στο Πρόγραμμα

Οφέλη Φοιτητών/τριών

να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν οι 
φοιτητές/τριες 3ου έτους σπουδών και άνω. Το κάθε Τμήμα ορίζει τον αριθμό 
των μαθημάτων στα οποία θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς οι 
φοιτητές/τριες προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία μέχρι 
την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτησή τους. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης ΟΠΑ είναι κοινά για όλα τα Τμήματα του ΟΠΑ.

Κριτήρια επιλογής

Στον κεντρικό ιστότοπο Πρακτικής άσκησης ΟΠΑ https://www.aueb.gr/intern-
ship, δημοσιεύεται η ανακοίνωση πρακτικής άσκησης για κάθε περίοδο. 

Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ (www.dasta-is.aueb.gr) σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες αναρτώνται στην ενότητα «ΝΕΑ» και στους 
επιμέρους ιστότοπους των Τμημάτων.

Αιτήσεις φοιτητών/τριών 

Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά 
προπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Αν ενδιαφέρεσαι για το Πρόγραμμα μπορείς να 
ενημερωθείς αναλυτικά για τα κριτήρια επιλογής στον ιστότοπο της πρακτικής 
άσκησης https://www.aueb.gr/internship. 

Υπάρχει ειδική μέριμνα για ΑΜΕΑ φοιτητές/τριες. 

Ποιοι μπορούν  

Ποσοτικοί δείκτες & αποτελέσματα
Ακ. Έτος 2015 -2016 -  Ακ. Έτος 2021 -2022

Ωφελούμενοι Φοιτητές: ~ 2.400 φοιτητές/τριες

Εγγεγραμμένοι Φορείς Απασχόλησης + 4.000 Ιδιωτικοί & Δημόσιοι

Σεμινάρια Προετοιμασίας Φοιτητών 
για  Πρακτική Άσκηση

3 κύκλοι /Ακ. Έτος 
+400 συμμετέχοντες ετησίως

Προσφερόμενες θέσεις ΠΑ ανά Τμήμα + 1.500 ετησίως

Ποσοστό προσλήψεων: 40% μετά την ολοκλήρωση 
της πρακτικής άσκησης!


