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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
εφαρμόζει το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος.
Η

πράξη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ»,

ΑΣΚΗΣΗ
υλοποιείται

ΦΟΙΤΗΤΩΝ
μέσω

του

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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. Η πράξη αφορά την επιδοτούμενη διενέργεια

Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για ένα τρίμηνο σε αντικείμενα συναφή με το
Πρόγραμμα Σπουδών τους.
Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο νέο
αυτοχρηματοδοτούμενο

πρόγραμμα

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ'
ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει
την αποζημίωση του φοιτητή και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχοι του Προγράμματος είναι:

•

Η θεώρηση των ασκούμενων ως ανθρώπινο δυναμικό που πρόκειται να
ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία και στην αγορά εργασίας.

•

Η εισαγωγή των ασκούμενων σε «πραγματικές» συνθήκες εργασιακού
περιβάλλοντος και η μετάβαση από το περιβάλλον της εκπαίδευσης στο χώρο
της δημόσιας διοίκησης, της παραγωγής και των επιχειρήσεων.

•

Η απόκτηση Δεξιοτήτων που συμπληρώνουν τη διαδικασία θεμελίωσης
γνώσεων των ασκούμενων.

•

Η εξοικείωση των ασκούμενων με τη χρήση τεχνολογίας στο χώρο της
διοίκησης και της παραγωγής.

•

Η ανίχνευση της δυνατότητας μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης
στην αντιμετώπιση επιχειρησιακών αναγκών και προβλημάτων.

•

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εταιρική και δημόσια
διακυβέρνηση, την επικοινωνία, την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω
ομάδων, την αντίληψη της εταιρικής κουλτούρας κ.ά.

•

Η

ανάπτυξη

ενός

πλαισίου

συνάντησης

διαφορετικών

γνωστικών

αντικειμένων για την υλοποίηση έργων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα με τη
συνεργασία ανθρώπων από διαφορετικούς κλάδους.

•

Η προετοιμασία των ασκούμενων για τη μελλοντική ανάληψη υπεύθυνων
θέσεων εργασίας.

•

Η αποκόμιση εμπειρίας αναφορικά με τις πραγματικές συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά εργασίας.

•

Η διαμόρφωση άποψης αναφορικά με την επιλογή ειδικοτήτων για τη
συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

•

Η ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης και της Αγοράς Εργασίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•

Οι τριτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 14
μαθήματα (τα αγγλικά δεν υπολογίζονται), ενώ οι τεταρτοετείς φοιτητές
οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 20 μαθήματα. Εφόσον
δεν καλύπτονται οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης από τριτοετείς και τεταρτοετείς
φοιτητές, δύναται να προσφέρονται θέσεις Πρακτικής Άσκησης και σε φοιτητές
που βρίσκονται στο πέμπτο και στο έκτο έτος σπουδών. Ειδικότερα, οι φοιτητές
που βρίσκονται στο πέμπτο έτος θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε
τουλάχιστον 30 μαθήματα, ενώ οι φοιτητές που βρίσκονται στο έκτο έτος θα
πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 32 μαθήματα.

•

Είναι επιθυμητό να γνωρίζουν επαρκώς ξένες γλώσσες και ειδικότερα την
Αγγλική ή άλλη ξένη γλώσσα που απαιτεί ο φορέας υποδοχής για διενέργεια
Πρακτικής Άσκησης.

•

Είναι επιθυμητό να έχουν επαρκείς γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Power
Point, Internet).

•

Οι φοιτητές είναι δυνατόν να κληθούν από Φορείς Απασχόλησης να
προσκομίσουν αποδεικτικά επάρκειας γνώσης ξένων γλωσσών ή/και γνώσεων
χειρισμού Η/Υ.

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή εικόνα των
φοιτητών κατά την λήξη της περιόδου των αιτήσεων.

Επιπλέον για τη πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΟΠΑ», στην περίπτωση
όπου υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις φοιτητών (που καλύπτουν τις παραπάνω
προϋποθέσεις επιλογής) από τις διαθέσιμες θέσεις βάσει χρηματοδότησης, η
τελική επιλογή των φοιτητών σε κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης θα γίνεται με
επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια δηλαδή θα επιλέγονται οι υποψήφιοι με το
μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (μ.ο.). Στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον
ίδιο μ.ο., προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που βρίσκεται σε μεγαλύτερο έτος
σπουδών, ενώ στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο μ.ο και σπουδάζουν
στο ίδιο έτος προτεραιότητα έχει αυτός που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μεγαλύτερο
αριθμό μαθημάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο επιδοτούμενο
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, εφόσον πληρούν τις πιο πάνω Προϋποθέσεις
Επιλογής,

συμπληρώνουν

ηλεκτρονικά

την

αίτησής

τους

στο

κεντρικό

πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, στο σύνδεσμο https://www.dasta-is.aueb.gr/.
Υπεύθυνος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης, είναι ο κύριος Αντώνης Ρούσσος (Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8203806, email: roussos@aueb.gr).
2. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων τους και εφόσον επιλεγούν μέσω της
ηλεκτρονικής

διαδικασίας

και

καταλήξουν

σε

συμφωνία

με

τον

φορέα

απασχόλησης, υποβάλλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης πριν από την έναρξη (κύριο Αντώνη Ρούσσο) τη Δήλωση
Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά
στο πληροφοριακό σύστημα και εκτυπώνεται από αυτό. Επειδή το Πρόγραμμα
παρέχει ασφαλιστική κάλυψη του ασκούμενου, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση
των

πεδίων:

ΑΜΚΑ

&

Αριθμός

Μητρώου

ΙΚΑ

(https://aueb.gr/el/internship/content/diadikasia-ekdosis-am-ika).
3. Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι επιλεγέντες φοιτητές
υποβάλλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μας (κύριο Αντώνη
Ρούσσο) τη Βεβαίωση του Φορέα Απασχόλησης (με υπογραφή & σφραγίδα από το
φορέα απασχόλησης), τη Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή (τη
βρίσκετε στο https://www.dasta-is.aueb.gr/ στο μενού επιλογής ΔΗΛΩΣΕΙΣ) και το
Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε τρία (3) αντίγραφα έχοντας υπογραφή του ασκούμενου
και υπογραφή και σφραγίδα του φορέα απασχόλησης (την προσκομίζετε στο
γραφείο πρακτικής και σας επιστρέφονται τα δύο αντίγραφα με υπογραφή του
αντιπρύτανη

και

τη

σφραγίδα

του

πανεπιστημίου).

Όλα

τα

έντυπα

συμπληρώνονται ηλεκτρονικά (αυτόματα) από το πληροφοριακό σύστημα και τα
παραλαμβάνετε από το φορέα απασχόλησης.

4. Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και η πραγματοποίησή της
προϋποθέτει την απασχόληση των φοιτητών για 3 μήνες σε πλήρες ωράριο.
5. Η μηνιαία αμοιβή των φοιτητών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Πρακτικής Άσκησης ανέρχεται στο ποσό των 270 ευρώ, το οποίο θα αντιστοιχεί σε
ωράριο πλήρους απασχόλησης σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση του
Υπουργείου.
6. Η διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης συνεπάγεται την επίβλεψη του
ασκούμενου

φοιτητή

από

το

αρμόδιο

επιβλέπον

στέλεχος

του

φορέα

απασχόλησης, το οποίο μεριμνά για τη διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης σε
αντικείμενα σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών και τις θεμελιωμένες γνώσεις
αυτού, φροντίζει για την παροχή συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ενίοτε φροντίζει για
την απασχόλησή τους σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και δεσμεύεται για την
συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Πρακτικής Άσκησης για φορείς απασχόλησης
που συνιστά την Έκθεση Περαίωσης της Πρακτικής Άσκησης.
7. Η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης συντονίζεται, επιβλέπεται και
παρακολουθείται από ένα μέλος ΔΕΠ, το οποίο συμβουλεύει τον ασκούμενο
φοιτητή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αυτής, τον ενημερώνει σχετικά με το
αντικείμενό της, επικοινωνεί με το επιβλέπον στέλεχος του φορέα απασχόλησης και
αποφαίνεται για την επιτυχή ολοκλήρωσή της με βάση την Έκθεση Περαίωσης της
Πρακτικής Άσκησης (Ερωτηματολόγιο) που υποβάλλει το επιβλέπον στέλεχος του
φορέα απασχόλησης.
8. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης συνεπάγεται αφενός την
έκδοση σχετικής Βεβαίωσης ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα
απασχόλησης και αφετέρου τη σχετική αναφορά στο Πιστοποιητικό Σπουδών του
φοιτητή.
9. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο κάθε φοιτητής
συμπληρώνει το προβλεπόμενο Ερωτηματολόγιο Πρακτικής Άσκησης για
φοιτητές,.
10. Ο κάθε φοιτητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που επιλέγεται
και ολοκληρώνει επιτυχώς την προβλεπόμενη από το Πρόγραμμα Πρακτική
Άσκηση αποζημιώνεται για όλο το τρίμηνο διενέργειας αυτής.

11. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στο σύνολο
των ασκούμενων φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Στυλιανός (Στέλιος) Αρβανίτης, Επικ. Καθηγητής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δεριγνί 12, ΤΚ 104 34,
Τηλ.: 210 8203313
E-mail: stelios@aueb.gr
Πλήρες Βιογραφικό: http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1334.pdf

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντώνιος Ρούσσος
Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ελπίδος 13, 3ος όροφος, Τηλ.: 210 8203806
E-mail: roussos@aueb.gr
Website: https://www.dept.aueb.gr/el/node/10721 & www.internship.aueb.gr/

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00 – 13.00.

