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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ 2019 

 

Ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης  (ΠΑ) για τους 

φοιτητές της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) 

για το έτος 2019. Το Πρόγραμμα ΠΑ αφορά τους φοιτητές του 5ου έτους σπουδών, οι 

οποίοι δήλωσαν το σχετικό μάθημα κατά τις εγγραφές του χειμερινού εξαμήνου του 

τρέχοντος έτους.  

 Η χρονική διάρκεια για κάθε Π.Α. είναι δύο (2) μήνες και θα πρέπει να έχει 

υλοποιηθεί έως και τις 31 Οκτωβρίου 2019. Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί πριν τη λήψη διπλώματος από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.  

Με βάση τα παραπάνω οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική 

τους Άσκηση (ΠΑ) στο συγκεκριμένο διάστημα του 2019, θα πρέπει να ακολουθήσουν 

τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ:  

1. Κάθε φοιτητής πρέπει να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην ΠΑ 2019 

ηλεκτρονικά έως και 15/3/2019. Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται υποχρεωτικά μέσω 

του υπερσυνδέσμου http://praktiki.ntua.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς 

πρόσβασης στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (central; οι ίδιοι  κωδικοί 

πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στο εκάστοτε εξάμηνο σπουδών). Η 

συμπλήρωση των σχετικών πεδίων θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με κεφαλαία 

γράμματα, ακολουθώντας τα εξής βήματα:  

 Ταυτοποίηση στοιχείων από την Κεντρική Υπηρεσία, μέσω αποδοχής των όρων 

χρήσης.  



 Συμπλήρωση του συνόλου των υποχρεωτικών πεδίων, τα οποία σημειώνονται με 

αστερίσκο, αλλά και των υπολοίπων πεδίων. Υποχρεωτική επιλογή της 

τρέχουσας Π.Α. έτους 2019 (πεδίο Πρακτική ΣΕΜΦΕ 2019), διαφορετικά δεν 

θα εμφανίζεται η εγγραφή του φοιτητή στο τρέχον πρόγραμμα.. Οι ημερομηνίες 

θα πρέπει να εισάγονται χρησιμοποιώντας το σχετικό εικονίδιο.  

 Αποθήκευση της εγγραφής, όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των πεδίων, 

πατώντας το σχετικό εικονίδιο («Εγγραφή»).  

Κατά την εγγραφή, συμπληρώνεται αυτόματα ως e-mail του φοιτητή αυτό που του έχει 

ανατεθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Μετά την ολοκλήρωση 

της εγγραφής, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το e-mail του, 

επικαιροποιώντας τα στοιχεία εγγραφής του.  

2.  Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές το αργότερο έως τις 29 

Μαρτίου 2019 θα πρέπει να προσέλθουν στο κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του 

ΕΜΠ (πληροφορίες στο: http://praktiki.ntua.gr/site/contact.php,  Βενούτσου Κερασία 

τηλ: 210-772-2031, kerasia@central.ntua.gr) για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής 

στην Πρακτική Άσκηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που είναι τα εξής:  

 Βεβαίωση απογραφής από ΕΦΚΑ. Πατήστε εδώ για αναλυτικότερες οδηγίες 

 έντυπο ΙΒΑΝ από τράπεζα (το IBAN πρέπει να έχει το GR και 25 ψηφία) πλήρως 

συμπληρωμένο σε όλα του τα πεδία και θεωρημένο, όπου θα αναγράφονται τα 

στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να 

είναι ο φοιτητής, (στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, 

χορηγείται μια βεβαίωση στον φοιτητή από το γραφείο ΠΑ και ανοίγει έναν 

καινούργιο). Πατήστε εδώ για αναλυτικότερες οδηγίες 

 φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιάριου τράπεζας του ανωτέρω τραπεζικού 

λογαριασμού  

 φωτοτυπία ταυτότητος 

 έγγραφο (αντίγραφο) από εφορία ή TAXIS στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ και η 

ΔΟΥ (εφορία) που υπάγεται ο φοιτητής 

 

3. Κάθε φοιτητής προκειμένου να επιλέξει το Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει 

την ΠΑ, έχει τις εξής δυνατότητες: 



α. Να ενημερωθεί  για τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης από την ιστοσελίδα 

του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ 

«ΑΤΛΑΣ» στη διεύθυνση https://submit-atlas.grnet.gr.  Σημειωτέον, ότι οι φοιτητές της 

ΣΕΜΦΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μόνο για 

ενημέρωση, χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση εγγραφής ή άλλων διαδικασιών. 

β. Να αναζητήσει τυχόν διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης από τους αναρτημένους 

ενδεικτικούς καταλόγους φορέων απασχόλησης οι οποίοι είχαν συνεργαστεί τα 

προηγούμενα έτη στο πρόγραμμα Π.Α. της  ΣΕΜΦΕ.  

γ. Να προτείνει ο ίδιος φορέα με τον οποίο έχει έρθει σε επαφή και έχει γίνει δεκτός για 

πραγματοποίηση ΠΑ σε αντικείμενο εργασίας συναφές με το γνωστικό αντικείμενο των 

σπουδών του.   

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές,  θα  πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με επιλεγμένο μέλος 

ΔΕΠ, το οποίο πρόκειται να είναι ο Επιβλέπων της ΠΑ από την πλευρά της Σχολής, ώστε 

να ελεγχθεί η καταλληλότητα της προσφερόμενης θέσης. Για την αναζήτηση 

Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ της Σχολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 

πληροφορίες στους ενδεικτικούς καταλόγους φορέων παλαιότερων ετών ή να 

απευθυνθούν στην κ. Ε. Κοντού – Δρούγκα, Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος 

ΠΑ της ΣΕΜΦΕ.  

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής φορέα, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος 

φοιτητής να ζητήσει από τον φορέα υποδοχής με τον οποίο έχει έρθει σε συμφωνία να 

αποστείλει σχετικό email αποδοχής του στο κεντρικό γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ (κα. Κ. 

Βενούτσου).  

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών θα καταρτισθεί η τελική λίστα 

επιλεγέντων φοιτητών ΠΑ ΣΕΜΦΕ 2019 από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης της 

ΣΕΜΦΕ η οποία θα εγκριθεί από τη ΓΣ της Σχολής και θα αναρτηθεί στη σχετική 

ιστοσελίδα.  

 Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα πρέπει επίσης να 

προσκομίσουν στο κεντρικό γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ  έως τις 10 του προηγουμένου μήνα 

από την έναρξη της ΠΑ υπογεγραμμένα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ φοιτητή, 

φορέα υποδοχής (με σφραγίδα του φορέα) και ΕΜΠ (συνολικά 5 υπογραφές) εις 



τριπλούν πρωτότυπα (φοιτητής ,φορέας, γραφείο ΠΑ) Το σχετικό έντυπο θα το βρείτε 

στο: http://praktiki.ntua.gr/site/pdf/contract/contract_semfe.pdf.  

 

4. Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) 

ημερών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν στο  κεντρικό Γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ 

τα εξής δικαιολογητικά:  

 Πρωτότυπη Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το 

φορέα απασχόλησης.  

 Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον επόπτη - μέλος ΔΕΠ της ΣΕΜΦΕ στην 

οποία να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής έχει παραδώσει σχετική εργασία – έκθεση 

πεπραγμένων ΠΑ.  

 Αντίγραφο της τελικής εργασίας – έκθεσης πεπραγμένων ΠΑ.  

 Ερωτηματολόγιο φοιτητή και ερωτηματολόγιο φορέα απασχόλησης, 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, αντίστοιχα.  

Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΜΦΕ 

(http://www.semfe.ntua.gr/el/announcements/category/internship) και στο κεντρικό 

Γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ.  

 

 


