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Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης  
 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Master 
of Science in Financial Management) ιδρύθηκε με την 5584/26.07.2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 17η/16.07.2018) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την  10η/18.04.2022/17 απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2700/τ’Β/1-6-2022).  Το 
Π.Μ.Σ. θεσπίζει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε συναφές αντικείμενο για τους φοιτητές 
πλήρους φοίτησης, ή και μερικής φοίτησης, ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας. 

 
Συντονιστικά Όργανα: 

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Π.Μ.Σ. είναι ο/η Διευθυντής/ρια του Π.Μ.Σ. και έχει ως 
αντικείμενο τη γενική εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης στο 
πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, τον συντονισμό των Εποπτών Πρακτικής Άσκησης και των 
φορέων υποδοχής.  
 
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζουν και την Επιτροπή Πρακτικής 
Άσκησης του προγράμματος, στην οποία προΐσταται ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, με 
αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών που επιθυμούν να διεξάγουν πρακτική 
άσκηση, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν στην πρακτική άσκηση φοιτητών, 
την επίλυση προβλημάτων, τον ορισμό Επόπτη ανά πρακτικά ασκούμενο φοιτητή, τη σύνταξη και 
υποβολή ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος πρακτικής 
άσκησης προς τη Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για την 
τροποποίηση του προγράμματος σπουδών σε ό,τι αφορά τα θέματα πρακτικής άσκησης. 
 
Για κάθε πρακτικά ασκούμενο φοιτητή ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης 
ένα μέλος ΔΕΠ που διδάσκει του πρόγραμμα ως Επόπτης καθηγητής.  Ο Επόπτης είναι αρμόδιος 
για την καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης 
σε φορείς υποδοχής, την επικοινωνία με τους φορείς υποδοχής για την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ενημέρωση του Υπευθύνου και της 
Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. 
 

Πιστωτικές μονάδες: 
Η πρακτική άσκηση ισοδυναμεί με 15 πιστωτικές μονάδες, κατ’ αντιστοιχία των πιστωτικών 
μονάδων που αποδίδονται στην διπλωματική εργασία. 
 

Χρονική διάρκεια: 
Η πρακτική άσκηση είναι πλήρους απασχόλησης και έχει ελάχιστη διάρκεια τρεις (3) μήνες. 
Διενεργείται την ίδια περίοδο με την περίοδο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, ήτοι εντός 
των μηνών Ιουλίου-Νοεμβρίου του επόμενου έτους από το έτος αρχικής εγγραφής των φοιτητών 
στο Π.Μ.Σ..  
 

Επιλεξιμότητα και χρονοδιάγραμμα διαδικασιών: 
 Προκειμένου όπως ο φοιτητής επιλεγεί σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα πρέπει να ενεργός 
και να μην βρίσκεται κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του σε καθεστώς υποχρεωτικής 
προσωρινής παύσης σπουδών λόγω επανειλημμένης αποτυχίας σε μαθήματα του Π.Μ.Σ.. Μέχρι 
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την έναρξη της 4ης διδακτικής περιόδου του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής πρέπει να έχει δηλώσει εγγράφως 
στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. την επιθυμία εκπόνησης πρακτικής άσκησης αντί διπλωματικής 
εργασίας. Μέχρι τα τέλη Μάϊου κάθε έτους θα πρέπει να έχει οριστεί για κάθε φοιτητή που θα 
εκπονήσει πρακτική άσκηση ο Επόπτης καθηγητής του. Μέχρι το τέλος Ιουνίου ο φοιτητής, σε 
συνεννόηση και συνεργασία με τον Επόπτη καθηγητή του και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής 
Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει θέση για τη διενέργεια της πρακτικής του 
άσκησης σε συνεργαζόμενο φορέα υποδοχής και να έχουν υπογραφεί και όλα τα απαραίτητα 
συμφωνητικά. 
 

Ασφάλιση και αποζημίωση φοιτητών: 
Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων -Ενιαίο Ταμείο 
Ασφάλισης Μισθωτών - Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.), σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 
3232/2004 (Α’ 48) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει 
αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τη διεξαγωγή 
πρακτικής άσκησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται τουλάχιστον στο ογδόντα τοις εκατό 
(80%) του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού. Το κόστος αποζημίωσης των φοιτητών για 
τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης βαρύνει τους φορείς υποδοχής. 
 

Αξιολόγηση του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή: 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος πρακτικής του φοιτητή αποστέλλεται ειδικά 
διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης και αποδοτικότητας στον φορέα υποδοχής, ενώ 
ταυτόχρονα ο φοιτητής υποβάλει στον Επόπτη καθηγητή του έκθεση πεπραγμένων. Ο Επόπτης 
καθηγητής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δύο, αξιολογεί την πρακτική άσκηση του φοιτητή 
και καταθέτει την βαθμολογία του στη γραμματεία.  
 

 


