
Πρακτική Άσκηση 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος σε επιχειρήσεις ήταν η πρώτη 

δραστηριότητα της Επιτροπής Σύνδεσης που υλοποιήθηκε και αποτελεί έναν πρωτοποριακό 

θεσμό για τα ελληνικά δεδομένα. Η εφαρμογή της άρχισε το 1985 και λειτουργεί με απόλυτη 

επιτυχία μέχρι σήμερα. 

Στο πλαίσιο του θεσμού αυτού φοιτητές του Τμήματος ασκούνται κάθε χρόνο, σε 

αμειβόμενες θέσεις εργασίας που προσφέρουν επιχειρήσεις και οργανισμοί. Κατά τη 

διάρκεια της άσκησής τους, οι φοιτητές παρακολουθούνται και καθοδηγούνται, τόσο από 

διδάσκοντες της Σχολής, όσο και από στελέχη των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές μπορούν να 

επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση είτε ως μάθημα  Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ) με 

αποδιδόμενες πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS), είτε ως παράπλευρη δραστηριότητα του 

Τμήματος. 

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για το σύνολο των φοιτητών είναι ετήσιο και 

επαναλαμβανόμενο, και πραγματοποιείται κυρίως από την 1η Ιουλίου έως και την 331η 

Αυγούστου  . 

Ειδικά για τους τελειόφοιτους φοιτητές η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους (με την προϋπόθεση να μην έχουν υποχρεώσεις παρακολούθησης 

μαθημάτων) σε τέσσερις κύκλους: 

• 1ος κύκλος: 1/1-31/3 

• 2ος κύκλος: 1/4-30/6 

• 3ος κύκλος: 1/7-30/9 

• 4ος κύκλος: 1/10-31/12 
 

Η πρακτική άσκηση στοχεύει πρωταρχικά στην ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας, της 
δημιουργικότητας και της άμιλλας στον απαιτητικό εργασιακό χώρο. Τα μέχρι σήμερα 
αποτελέσματα κρίνονται ως επιτυχημένα, αν κρίνουμε από το βαθμό αποδοχής της 
πρακτικής από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά και από τη συμμετοχή εταιρειών, όπως 
και από την τοπική κοινωνία της Χίου.  
 

 
Η σύνδεση με τις επιχειρήσεις γενικά, αλλά και η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών 
ειδικότερα,  έχει οργανωθεί κατά τρόπο λειτουργικό και συνεκτικό ώστε να 
παράσχει  πολλαπλά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. 
 
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα: 

· Να έλθουν σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα 
και να συνδυάσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο, με 
την παραγωγική διαδικασία, όπως αυτή  αναπτύσσεται μέσα στις ίδιες τις 
οικονομικές μονάδες. 

· Να βρεθούν σε περιβάλλον που θα διευκολύνει τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό και την μελλοντική ένταξή τους στον επαγγελματικό χώρο. 
 
  

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος έχει την ευκαιρία: 



· Να συνεργαστεί με στελέχη πολλών ελληνικών επιχειρήσεων διαφορετικών 
κλάδων. 

· Να ενημερωθεί άμεσα για τις σύγχρονες τάσεις και δυναμικές, τόσο στον Ελληνικό, 
όσο και στον διεθνή επιχειρηματικό χώρο. 
 
  

Τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν την δυνατότητα : 
· Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν στην παραγωγική διαδικασία έναν αριθμό 

φοιτητών από τους οποίους θα μπορούν να επιλέξουν τους μελλοντικούς 
συνεργάτες τους. 

· Να συνεργαστούν με ένα νέο και δυναμικό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων , που 
πιστεύει ότι ένας από τους βασικούς της στόχους είναι η δημιουργία στελεχών 
ικανών να ενταχθούν άμεσα στις επιχειρήσεις. 

 


