
2μηνη Πρακτική Άσκηση με ασφαλιστική κάλυψη και αμοιβή από το φορέα εργασίας 

(εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ) 

 

Αφορά τους φοιτητές που ήδη εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν και επιθυμούν στο πλαίσιο 
της εργασίας τους να πραγματοποιήσουν τη 2μηνη πρακτική άσκηση: 

❖ του 6ου εξάμηνου στην Κατεύθυνση ΜΑRΚΕΤΙΝG. 
❖ του 8ου εξάμηνου όλων των Κατευθύνσεων. 

 

1) Προϋποθέσεις εργασίας 
2) Περίοδος Αιτήσεων και περίοδος πραγματοποίησης 
3) Διαδικασία αίτησης για την έγκριση από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 
4) Τί ισχύει για τις άδειες 
5) Τι ισχύει για τις συμβάσεις 

 

 
Προϋποθέσεις εργασίας: 

1. Αμειβόμενη εργασία του φοιτητή σε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό, όπου το αντικείμενο εργασίας 
είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών. 
 

2. Ασφαλιστική κάλυψη του εργαζόμενου φοιτητή από το φορέα εργασίας του. 
 

3. Πλήρες ωράριο εργασίας του φοιτητή, δηλαδή, 5μερη και 8ωρη εργασία, με σύνολο 40ώρες 
την εβδομάδα. 

 

Περίοδος Αιτήσεων και περίοδος πραγματοποίησης: 
• Στο χειμερινό εξάμηνο, μπορούν να κάνουν αίτηση ΜΟΝΟ οι επί πτυχίω φοιτητές (με εξάμηνο 
φοίτησης από 9ο και πάνω), από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου. 

Περίοδος πραγματοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος – Ιανουάριος – 
Φεβρουάριος. 

 
• Στο εαρινό εξάμηνο, μπορούν να κάνουν αίτηση οι φοιτητές στο 8ο εξάμηνο φοίτησης 

και οι φοιτητές στο 6ο εξάμηνο φοίτησης, με Κατεύθυνση ΜΑRΚΕΤΙΝG, από 15 Μαρτίου  μέχρι 
15 Ιουνίου. 

Περίοδος πραγματοποίησης: Μάρτιος – Απρίλιος - Μάϊος – Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος – 
Σεπτέμβριος. 

 
Διαδικασία αίτησης για την έγκριση από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης: 

1. Αποστολή της αίτησης έναρξης πρακτικής άσκησης, στο email: ba@uniwa.gr της 
Γραμματείας, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 
Από  ιδιωτικό φορέα εργασίας :  
 

Α. Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του φοιτητή,  όπου θα προκύπτει το αντικείμενο και 
το ωράριο της εργασίας, όπως αναγράφονται παραπάνω. 

 
Β. Βεβαίωση από το φορέα εργασίας, με υπογραφή του Υπεύθυνου από το φορέα και 

σφραγίδα του φορέα, στην οποία θα σημειώνεται: 

mailto:ba@uniwa.gr


" Βεβαιώνεται ότι, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια ... , στο πλαίσιο των καθηκόντων του/της 
κατά την εργασία του/της στην εταιρία μας, μπορεί συγχρόνως να πραγματοποιεί την 
δίμηνη πρακτική του/της άσκηση, από ..... μέχρι ....." 

 
Από  δημόσιο φορέα εργασίας :  

A. Βεβαίωση εργασίας του φοιτητή από την Υπηρεσία του, όπου θα προκύπτει το 

αντικείμενο και το ωράριο της εργασίας, όπως αναγράφονται παραπάνω. 

 

B. Βεβαίωση από το φορέα, με υπογραφή του Υπεύθυνου από την Υπηρεσία και σφραγίδα 

της Υπηρεσίας, στην οποία θα σημειώνεται: 

" Βεβαιώνεται ότι, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια ... , στο πλαίσιο των καθηκόντων του/της 
κατά την εργασία του/της στην Υπηρεσία μας, μπορεί συγχρόνως να πραγματοποιεί την 
δίμηνη πρακτική του/της άσκηση, από ..... μέχρι ....." 

 
2. Ενημέρωση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης για την έγκριση της αίτησης. 

 
3.    Ενημέρωση του φοιτητή και παραλαβή του βιβλίου πρακτικής άσκησης από τη Γραμματεία. 
 
 

Τι ισχύει για τις άδειες: 
o Οι επίσημες αργίες είναι αργίες για όλους.  

 

o Αν ο εργαζόμενος φοιτητής ζητήσει κανονική άδεια από τον φορέα εργασίας του, τότε το 
χρονικό διάστημα της άδειας θα συμπληρωθεί αντίστοιχα μετά την αρχική ημερομηνία 
λήξης της πρακτικής.  

  

o Η πρακτική άσκηση είναι 5μερη και 8ωρη, από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Δεν προβλέπεται 
ρεπό ή πρακτική άσκηση το Σαββατοκύριακο. 

 
 

Τι ισχύει για τις συμβάσεις: 
- H σύμβαση, που αφορά στη 2μηνη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου φοίτησης, για το 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ΜΟΝΟ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. 
 

- H σύμβαση, που αφορά στη 2μηνη πρακτική άσκηση του 6ου εξαμήνου φοίτησης, στην 
Κατεύθυνση ΜΑRΚΕΤΙΝG, για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΕΝ είναι μέσω του 
προγράμματος ΕΣΠΑ. Η ασφαλιστική κάλυψη και η αμοιβή του εργαζόμενου φοιτητή 
καλύπτονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το φορέα εργασίας. 
 

- Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΕΝ υπογράφει κανένα κείμενο που αφορά σε σύμβαση 
2μηνης πρακτικής άσκησης του 6ου ή του 8ου εξαμήνου, μη αμειβόμενης. 

 
- Η σύμβαση πρόσληψης/εργασίας του φοιτητή, από ιδιωτικό φορέα εργασίας, υπογράφεται 

ΜΟΝΟ από το φοιτητή και το φορέα. 


