Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πρακτική Άσκηση
Στόχος του Τμήματος είναι η ενθάρρυνση και συμπερίληψη κατά το δυνατόν
περισσότερων φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Ο κανονισμός που
ακολουθεί ενσωματώνει τις αντίστοιχες συστάσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης
κατά την πρόσφατη διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα.
Προϋποθέσεις και κριτήρια
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που υποβάλουν αίτηση για πρακτική άσκηση επιλέγονται
στη βάση των παρακάτω προϋποθέσεων και κριτηρίων αξιολόγησης:
Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 160 ECTS. Βασικό
κριτήριο κατάταξης είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας στα επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα,
έως την υποβολή της αίτησης, όπως προκύπτει από το φοιτητολόγιο, να είναι
μεγαλύτερος του 7 (επτά). Η κατάταξη γίνεται με βάση τον ανώτερο μέσο όρο, μέχρις την
συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι/ες επιδεικνύουν
μέσο όρο όχι επί του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, αλλά επί του
συνόλου μαθημάτων εγγραφής μέχρι και τη στιγμή της υποβολής της υποψηφιότητάς.
Ενθαρρύνεται η κανονικότητα ως προς τη φοίτηση και εξασφαλίζεται ο ισότιμος
συναγωνισμός φοιτητών/τριών όλων των ετών.
Εφόσον δεν συμπληρωθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής, δύναται, κατ' εξαίρεση
και με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια κατάταξης, η πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων με
χαμηλότερο μέσο όρο.
Διαχείριση ισοβαθμίας υποψηφιοτήτων Πρακτικής Άσκησης
Σε περίπτωση ισοβαθμίας με βάση το παραπάνω κριτήριο, υπολογίζεται ένας νέος
συντελεστής αξιολόγησης ως εξής:
(i) μέσος όρος βαθμολογίας στα επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα, έως την υποβολή της
αίτησης (Α)
(ii) αριθμός εξαμήνων φοίτησης από την πρώτη εγγραφή, μαζί με το τρέχον εξάμηνο (B)
Η κατάταξη ακολουθεί τον παρακάτω τύπο:
Μόρια = (Α / B) Χ 100 [ή (Α διά Β) επί 100]
Επιδοτείται συνεπώς η ανάληψη και ολοκλήρωση της πρακτικής σε μικρότερα εξάμηνα,
ενθαρρύνεται η κανονική φοίτηση και αποτρέπονται καθυστερήσεις στην αποφοίτηση
λόγω της πρακτικής άσκησης.
Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων Πρακτικής Άσκησης
Συγκροτούνται δύο επιτροπές αξιολόγησης από τη Συνέλευση του Τμήματος:
Η τριμελής Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ) και η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης (ΕΑΕΠΑ). Οι επιτροπές ορίζονται ανά έτος και δεν έχουν
κοινά μέλη. Κάθε επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και ισάριθμα
αναπληρωματικά.
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Η εισήγηση της επιλογής των υποψηφίων υπογράφεται από την τριμελή ΕΠΑ, εγκρίνεται
από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνονται προσωρινά αποτελέσματα της
αξιολόγησης.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν επιλέγονται βάσει του διαθέσιμου αριθμού
θέσεων, έχουν τη δυνατότητα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης επί του αποτελέσματος
της αξιολόγησης στο χρονικό πλαίσιο της ενιαίας διαδικασίας πρακτικής άσκησης του
Πανεπιστημίου. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την ΕΑΕΠΑ η οποία προωθεί
αντίστοιχη εισήγησή στη Συνέλευση του Τμήματος για την ανακοίνωση των τελικών
αποτελεσμάτων.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής
άσκησης, καθώς και οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες κατάταξης, αναρτώνται στον
ιστότοπο του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
Ειδικοί όροι αξιολόγησης υποψηφιοτήτων Πρακτικής Άσκησης
Ενθαρρύνονται για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης όλοι και όλες,
ανεξαρτήτως των όποιων φυσικών περιορισμών. Ως ειδική πρόβλεψη για υποψηφιότητες
ΑΜΕΑ ή άλλες ειδικές περιπτώσεις υγείας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να
καταθέσουν σύντομη γραπτή έκθεση τεκμηρίωσης στη γραμματεία του τμήματος κατά
την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, με συνημμένα τα σχετικά ιατρικά και άλλα
έγγραφα.
Προετοιμασία Πρακτικής Άσκησης
Κατά την έναρξη των πιο δημοφιλών περιόδων πρακτικής άσκησης, οργανώνονται
συναντήσεις (διαδικτυακά ή δια ζώσης), τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, ώστε να
υπάρξει γενική ενημέρωση και δυνατότητα απαντήσεων σε καίρια ερωτήματα για την
κανονική ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Η πρακτική άσκηση λαμβάνει 3 ECTS άνευ βαθμού, επιπλέον των 300 τα οποία
απαιτούνται για την αποφοίτηση. Η διάρκειά της ορίζεται από το συνολικό πρόγραμμα
του Ιδρύματος και είναι προς το παρόν δύο μήνες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. http://gpa.uoi.gr/
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