
Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θεσμοθετείται η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών και εντάσσεται 
στο Πρόγραμμα Σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να εργασθούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς για 2 μήνες με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους. Για το Τμήμα 
Μαθηματικών την ευθύνη συντονισμού και επιλογής των εταιρειών/οργανισμών όσο και των φοιτητών που θα συμμετέχουν 
στην Πρακτική Άσκηση, έχει ο κ. Γεώργιος Τσιάτας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. 
 
H Πρακτική Άσκηση εκπονείται προαιρετικά, στα πλαίσια του μαθήματος ελεύθερης επιλογής «Πρακτική Άσκηση», από 
φοιτητές που διανύουν τουλάχιστον το 4ο έτος των σπουδών τους και, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 3ου έτους, έχουν 
κατοχυρώσει τουλάχιστον 90 ECTS.  Μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον δηλωθεί ως Μάθημα Επιλογής, με κωδικό AL462, 
στο 7ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών, και μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του 
Πανεπιστημίου Πατρών, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες οι οποίες ανακοινώνονται κάθε ακαδημαϊκό έτος.  
 

Η επιλογή του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» μπορεί να γίνει μόνο μια φορά. Δεν συνεισφέρει διδακτικές/πιστωτικές 
μονάδες στις διδακτικές/πιστωτικές μονάδες που είναι απαραίτητες για την λήψη του πτυχίου. 
 
 
Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, η επιλογή των φοιτητών γίνεται βάση: 
• τον μέσο όρο βαθμολογίας του φοιτητή, 
• τον αριθμό μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής μέχρι και το Σεπτέμβριο του 3ου έτους, και 
• το έτος φοίτησης. 

Κατ’ εξαίρεση, το 10% του συνόλου των θέσεων, θα δίνεται κατά προτεραιότητα σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). 
 

Η τελική κατάταξη (Βαθμός Κατάταξης, ΒΚ) των υποψηφίων φοιτητών γίνεται βάσει του παρακάτω αλγορίθμου: 

ΒΚ = [0.6 Χ (Μ/26) Χ 10 + 0.4 Χ ΜΟ] Χ 4/Ε 

όπου: 

Μ = αριθμός μαθημάτων επιτυχώς εξετασμένων μέχρι Σεπτέμβριο 3ου έτους με συντελεστή βαρύτητας 60% 
ΜΟ = μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων επιτυχώς εξετασμένων μέχρι και το Σεπτέμβριο 3ου έτους με συντελεστή 

βαρύτητας 40%, και 
Ε = έτος φοίτησης (μειωτικός συντελεστής για 4ο έτος και πάνω). 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (ΜΟ) στα μαθήματα που έχει 
εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και το Σεπτέμβριο του 3ου έτους. 
 
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα των επιλεγέντων φοιτητών. Οι 
ενστάσεις πρέπει να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
Προσφυγών του ΕΛΚΕ, ενώ, ο τελικός πίνακας με τους επιλεγέντες φοιτητές, εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

http://praktiki.upatras.gr/

