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                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

Η διαδικασία εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης εγκρίθηκε από την υπ’ αριθμ. 

58/15-12-2021 Συνέλευση του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

                                 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως ορίζουν τα άρθρα 31, 32, παρ. 1 και 53, 

παρ. 2 του Ν.4009/2011 η πρακτική άσκηση κατοχυρώνεται ως μορφή διεξαγωγής 

διδακτικού έργου.  

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διέπεται από την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

3/19-2-2019,  στην οποία αναφέρεται ότι :  

Στον φοιτητή προσφέρεται προαιρετικά η δυνατότητα να πραγματοποιήσει 

πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους φορείς του δημοσίου και  ιδιωτικού  τομέα 

(τράπεζες, λογιστικά γραφεία, εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες, κ.ά.). Η πρακτική 

άσκηση διαρκεί δύο μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο), εκφράζεται σε 10 ECTS  και θα 

αναφέρεται στο Παράρτημα  Διπλώματος.  

Οι προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής Πρακτική Άσκηση  είναι οι 

εξής : 

1.Να έχει συμπληρώσει εκατόν τριάντα (130) διδακτικές μονάδες 

2.Να παρακολουθεί (να είναι εγγεγραμμένος) από το Η΄ εξάμηνο και άνω 

3.Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω μαθήματα : 

α) ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ E.R.P. 
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γ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι : 

 Η εξοικείωση των φοιτητών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

 Ο συσχετισμός θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών  

 Η ενημέρωση  και συμμετοχή των φοιτητών στη διάρθρωση και λειτουργία 

μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών.  

Η συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελή «Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης των 

Φοιτητών» αποτελούμενη από τρία μέλη ΔΕΠ, συμπεριλαμβανομένου του 

Τμηματικού Υπευθύνου της Πρακτικής Άσκησης. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 

επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης, ενώ τα μέλη 

ΔΕΠ του Τμήματος ορίζονται ως επιβλέποντες της πορείας υλοποίησης της Π.Α. των 

φοιτητών. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.  

Ο φοιτητής θα πρέπει να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της πρακτικής άσκησης. 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτάται στο διαδίκτυο. Το χρονικό διάστημα των 

αιτήσεων δύναται να διαφοροποιηθεί. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων από 

τις επιλέξιμες θέσεις θα ακολουθείται διαδικασία επιλογής με κριτήρια που θα 

καθορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο Μ.Ο. 

βαθμολογίας, η κανονικότητα φοίτησης και ο βαθμός ολοκλήρωσης του 

Προγράμματος Σπουδών. 

Η ανάρτηση των  προσωρινών αποτελεσμάτων θα γίνεται στο διαδίκτυο και θα 

ακολουθεί περίοδος ενστάσεων σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και, τέλος, η 

οριστική ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο.  
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Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

http://gpa.uoi.gr (Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης). 


