Τίτλος Μαθήματος

Τοποθέτηση σε Οργανισμούς

Κωδικός
Μαθήματος

ΗΜΥ 483

Τύπος μαθήματος

Προαιρετικό

Επίπεδο

Προπτυχιακό

Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

2ο Έτος / Θερινό Εξάμηνο ή 3ο Έτος/Θερινό Εξάμηνο

Όνομα Διδάσκοντα

Συντονιστής: Ιωάννης Κρικίδης (Πρόεδρος Επιτροπής Προπτυχιακών
σπουδών)

ECTS

6

Διαλέξεις /
εβδομάδα

Εργαστήρια /
εβδομάδα

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να:


Στόχοι Μαθήματος





Αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο σπουδών
τους
Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με το αντικείμενο
σπουδών τους
Αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη της αγοράς εργασίας σχετικής με το
αντικείμενο σπουδών τους
Εφαρμόσουν πρακτικά τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν
αποκτήσει στις σπουδές τους.
Κατανοήσουν καλύτερα το υλικό που διδάσκεται στην τάξη μέσω της
πρακτικής εφαρμογής αυτών των εννοιών.

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές θα:

Μαθησιακά
Αποτελέσματα






Προαπαιτούμενα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Κατανοήσουν τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
εταιρείες σχετικές με τον κλάδο σπουδών τους
Εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους για την επίλυση πρακτικών
προβλημάτων μηχανικής
Αποκτήσουν επιπλέον ικανότητες, γνώσεις, και δεξιότητες
Δημιουργήσουν ένα επαγγελματικό δίκτυο με πιθανούς εργοδότες
Αυξήσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους όταν αποφοιτήσουν
Συναπαιτούμενα

Μάθημα πρακτικής εξάσκησης. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για πρακτική εξάσκηση κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου μετά
την ολοκλήρωση του 2ου ή 3ου έτους σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι
φοιτητές/τριες υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα και αναλυτική βαθμολογία
και η τελική επιλογή γίνεται από τις αντίστοιχες εταιρείες. Κάθε φοιτητής/τρια
έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο μια φορά και η διάρκεια
συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 εργάσιμες ημέρες (πλήρους
απασχόλησης). Με την επιλογή ενός φοιτητή/τριας από μία εταιρεία,
υπογράφεται μεταξύ του Τμήματος, του φοιτητή και της εταιρείας τριμερής
σύμβαση μάθησης πριν από την έναρξη της πρακτικής εξάσκησης, η οποία

αναφέρει τους μαθησιακούς στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα για
την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτική εξάσκησης.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης, ο φοιτητής υποχρεούται να τηρεί
αρχείο των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, καθώς και το έργο που
απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτών των καθηκόντων. Μετά την
ολοκλήρωση της εξάσκησης, ο φοιτητής/τρια προετοιμάζει και υποβάλλει στο
Τμήμα λεπτομερή έκθεση δραστηριοτήτων. Η εταιρεία υποβάλλει επίσης στο
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που είναι υπεύθυνο για αυτό το πρόγραμμα (στην
προκειμένη περίπτωση ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακών
Σπουδών), μια σύντομη έκθεση για το έργο και την απόδοση του
φοιτητή/τριας. Για πρακτικούς σκοπούς, το έντυπο αξιολόγησης που πρέπει
να συμπληρώσει η εταιρεία είναι κοινό για όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα.
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Δ/Ι

Βιβλιογραφία

Δ/Ι

Αξιολόγηση




Έκθεση δραστηριοτήτων από φοιτητή/τριας
Έκθεση για το έργο και την απόδοση του φοιτητή/τριας από
επιβλέποντα στην εταιρεία

Με βάση και τις δύο εκθέσεις, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος απονέμει βαθμό στον φοιτητή (Επιτυχία/Αποτυχία).
Γλώσσα

Ελληνική

