
 

 

 

 

 

 

Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο  Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο  

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

URL: http://www.semfe.ntua.gr, email: semfe@central.ntua.gr  

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα 
 +(30) 2107722023, 2107724187, 2107721685, 2107721982, φαξ 2107721685 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 

SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES 

9 Iroon Polytechniou Str., Zografou Campus, 15780 Athens 
 +(30) 2107722023, 2107724187, 2107721685, 2107721982, φαξ 2107721685 

 

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με το μάθημα Πρακτική Άσκηση,  
εκ μέρους της επιστημονικά υπεύθυνης, κ. Ε. Κοντού – Δρούγκα 

 

Α. Για τους φοιτητές της Σχολής ΕΜΦΕ, που ολοκλήρωσαν το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ1)  

Οι φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής, που ολοκληρώνουν την Πρακτική 

Άσκηση (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα 9ου εξαμήνου), πρέπει να καταθέτουν την εργασία στην 

οποία περιγράφεται η πρακτική τους άσκηση (τυπικής έκτασης 10 σελίδων), με την εξής διαδικασία: 

1. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της άσκησης υποβάλουν το αρχικό κείμενο της εργασίας τους 

στον Επιβλέποντα από την πλευρά του φορέα υποδοχής και στον Επιβλέποντα από την πλευρά 

της Σχολής (με κοινό e-mail) προς σχολιασμό / διορθώσεις / έγκριση.  

2. Το τελικό κείμενο της εργασίας που θα προκύψει μετά τις διορθώσεις του προηγούμενου 

σταδίου -1 και αφού προστεθεί η ένδειξη (πριν από το όνομα του σπουδαστή) «Δηλώνω 

υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση και συμφωνούν ο Επιβλέπων από την πλευρά του Φορέα 

κ…………………………….. και ο Επιβλέπων από την πλευρά της ΣΕΜΦΕ κ……………………………..», το 

αναρτούν σε μορφή PDF στις Εργασίες του mycourses του μαθήματος Πρακτική Άσκηση.  

 

Β. Σχετικά με τη δήλωση του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση».  

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του μαθήματος 

(φορέας υποδοχής, προγραμματισμός χρηματοδότησης, κλπ), η δήλωση του μαθήματος εξαιρείται από 

το γενικό κανόνα σχετικά με τη δυνατότητα λήψης, ανά εξάμηνο, ενός επιπλέον κατ’ επιλογήν 

μαθήματος, από ανώτερο ή κατώτερο εξάμηνο.  

Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση», μπορεί να επιλεγεί κατά τις εγγραφές/δηλώσεις μαθημάτων χειμερινών 

εξαμήνων, από φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο (ή ανώτερο) εξάμηνο φοίτησης.  

 
 
 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Μ.Φ.Ε. 

 
1 Οι παραπάνω διαδικασίες δεν ισχύουν για όσους έχουν καταθέσει εργασία μέχρι σήμερα, 21-10-2020.   
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