
    

 
 

 

 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
Πρακτική Άσκηση / κριτήρια επιλογής 

 

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του ΤΑΜ αποτελεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί  
στην αξιοποίηση των ακαδημαϊκών τους γνώσεων και στη διευκόλυνση της ένταξής τους στο  
παραγωγικό σύστημα της χώρας. Στοχεύει στη σύνδεση Πανεπιστημίου και παραγωγικού τομέα 
ώστε οι φοιτητές να είναι ενημερωμένοι πληρέστερα για την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό  
το τμήμα της αγοράς εργασίας και στο πιθανό. 
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συμμετέχει στην Ιδρυματική Πράξη «Πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιόδου 2018-2022» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020). 
Η πρακτική άσκηση είναι εγκεκριμένη προαιρετική δραστηριότητα των φοιτητών και έχει  
ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως μάθημα 
επιλογής, με τρία (3) ECTS, χωρίς βαθμό. Η πρακτική άσκηση διαρκεί κατ΄ ελάχιστον δύο (2)  
μήνες και σε αυτήν δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του 4ου και 5ου έτους, καθώς και οι  
επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος. 

 

Κριτήρια επιλογής για την Πρακτική Άσκηση 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που υποβάλουν αίτηση για πρακτική άσκηση επιλέγονται στη βάση 
των παρακάτω προϋποθέσεων συμμετοχής και κριτηρίων: 
(i) μέσος όρος βαθμολογίας στα έως την υποβολή της αίτησης επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα 
(Α) 
(ii) πλήθος των ECTS των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς (B). 
Οι φοιτητές στη συνέχεια κατατάσσονται με βάση τον παρακάτω αλγόριθμο:  
Μόρια = Α x B 
Προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί στον πίνακα κατάταξης ένας φοιτητής που έχει υποβάλει  
αίτηση, είναι να λάβει, σύμφωνα με τον παραπάνω αλγόριθμο, αριθμό μορίων ίσο ή μεγαλύτερο 
του 1100 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν επιλέγονται, βάσει του διαθέσιμου αριθμού θέσεων, έχουν 
τη δυνατότητα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης 
εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Το ακριβές, όμως,  
χρονικό διάστημα των ενστάσεων δύναται να διαφοροποιηθεί καθώς ισχύουν ενιαίες 
διαδικασίες για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα  
της πρακτικής άσκησης. Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής 
Άσκησης η οποία και θα ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα. 
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης,  
καθώς και οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες κατάταξης, θα αναρτώνται στον ιστότοπο του  
Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκηση. 


