
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ) 

 

Η προτεινόμενη Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο Γ’ εξάμηνο 

σπουδών και θα πρέπει να έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του 

Π.Μ.Σ. . 

Η Πρακτική Άσκηση (η οποία έχει 30 πιστωτικές μονάδες ECTS), αντιστοιχεί 

σε 120 ώρες πρακτικής εφαρμογής (κατανεμημένες σε 10 εβδομάδες με 12 ώρες 

κάθε εβδομάδα) και ο φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση να παραδώσει 

συγκεκριμένο ψηφιακό υλικό (παραδοτέα ΠΑ). 

Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο η Πρακτική Άσκηση ξεκινά στις 01/10 και λήγει 

στις 31/12, με τα παραδοτέα της να πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι τις 31/01. 

Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων (παραδοτέα ΠΑ) της πρακτικής άσκησης σε 

ημερομηνία μετά τις 31/01 συνεπάγεται κατοχύρωση της βαθμολογίας στο επόμενο 

εξάμηνο.  

Κατά το Θερινό Εξάμηνο η Πρακτική Άσκηση ξεκινά στις 01/03 και λήγει στις 

31/05 με τα παραδοτέα της να πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι τις 30/6. Η 

ολοκλήρωση των υποχρεώσεων (παραδοτέα) της πρακτικής άσκησης σε 

ημερομηνία μετά τις 30/06 συνεπάγεται κατοχύρωση της βαθμολογίας στο επόμενο 

εξάμηνο. 

Τα άτομα που υποστηρίζουν την ΠΑ είναι ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, 

οι επιβλέποντες Καθηγητές και οι Επόπτες. Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης 

συντονίζει την Πρακτική Άσκηση, και είναι ένα από τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο 

Π.Μ.Σ. Οι Επιβλέποντες της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι διδάσκοντες του 

Π.Μ.Σ. Οι Επόπτες της ΠΑ οι οποίοι ορίζονται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., 

ελέγχουν την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της ΠΑ του φοιτητή και διευκολύνουν 

την επικοινωνία μεταξύ του Φορέα ΠΑ και του Π.Μ.Σ. 

 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια πριν την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου σπουδών 

(το αργότερο μέχρι 31/05) πρέπει να έχει υποβάλλει αίτηση - δήλωσης 

πραγματοποίησης ΠΑ στη γραμματεία του Π.Μ.Σ (Έγγραφο - Αίτηση δήλωσης της 

ΠΑ). Ο φορέας απασχόλησης για την πραγματοποίηση της ΠΑ, ορίζεται κατόπιν 

συνεργασίας του φοιτητής/τριας, του επιβλέποντα της ΠΑ και του Υπευθύνου της 

Πρακτικής Άσκησης.  

Σε περίπτωση αλλαγής δήλωσης (επιλογή Μεταπτυχιακής Διατριβής ή 

Πρακτικής Άσκησης) αυτό επιτρέπεται μέχρι και το 1ο δεκαήμερο του Γ΄ εξαμήνου 

(μέχρι 10 Σεπτεμβρίου). Αφού παρέλθει το παραπάνω δεκαήμερο μπορεί να 

επιτραπεί η αλλαγή δήλωσης μετά από αίτηση του φοιτητή και με τον όρο η 

πραγματοποίηση της ΠΑ να πραγματοποιηθεί σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

 



Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οι οποίοι δεν καταθέτουν τις απαραίτητες 

αιτήσεις εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από τον Κανονισμό, μεταθέτουν 

με δική τους ευθύνη, κατά ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό εξάμηνο, την έναρξη της 

Πρακτικής Άσκησης. 

 

Φορείς Απασχόλησης για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης 

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους Φορείς 

απασχόλησης όπου λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες που σχετίζονται με το 

γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ενδεικτικά αναφέρονται ερευνητικά κέντρα, 

αθλητικές ομάδες, προπονητικά κέντρα, γυμναστήρια, ΚΑΠΗ, ιατρικά κέντρα, 

ιδιωτικές κλινικές, εργαστήρια αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα 

αποθεραπείας κλπ.  

Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής άσκησης σε έναν Φορέα 

Απασχόλησης θα πρέπει να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του 

Φορέα Απασχόλησης και του μεταπτυχιακού φοιτητής/τρια που προτίθεται να 

πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση σε αυτόν. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητής/τριες 

μπορούν να προτείνουν Φορείς απασχόλησης για την πραγματοποίηση Πρακτικής 

Άσκησης. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι, πριν την έναρξη της Πρακτικής 

Άσκησης η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του προτεινόμενου Φορέα 

απασχόλησης και του εκάστοτε μεταπτυχιακού φοιτητή.  

Επιπλέον ορίζεται ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών/τριών που μπορούν να 

πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε κάθε Φορέα Απασχόλησης. 

Προτεραιότητα στην επιλογή Φορέα απασχόλησης για την πραγματοποίηση της 

Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές που θα καταθέσουν ημερολογιακά νωρίτερα 

την αίτηση – δήλωση Φορέα απασχόλησης για την πραγματοποίηση της Πρακτικής 

Άσκησης.  

Σε περίπτωση εργαζόμενου μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας σε έναν Φορέα 

απασχόλησης, η Πρακτική Άσκηση ΔΕΝ μπορεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο 

Φορέα. 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Πρώτο βήμα: Ορίζεται ο Φορέας απασχόλησης για την πραγματοποίηση της 

Πρακτικής Άσκησης κατόπιν συνεργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας του 

Επιβλέποντα της Πρακτικής και του Υπευθύνου της Πρακτικής Άσκησης.  

 

Δεύτερο βήμα: Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία του Φορέα 

απασχόλησης στον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης και κοινοποίηση αυτής στη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στον Επιβλέποντα της Πρακτικής Άσκησης πριν την 

έναρξη του Γ΄ εξαμήνου (το αργότερο μέχρι 31/05) (Αίτηση).  

 



Τρίτο βήμα: Ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια καταθέτει πρωτότυπη Υπεύθυνη 

Δήλωση που να βεβαιώνει ότι είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος (Υπεύθυνη 

δήλωση ασφάλισης). 

 

Τέταρτο βήμα: Ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος της 

ΠΑ στον Επιβλέποντα και τον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου (30/09) (Έγγραφο - Χρονοδιάγραμμα Πρακτικής Άσκησης)    

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα 

πρέπει να αποστέλλει απολογιστικά πλάνα σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) μετά την 

ολοκλήρωση κάθε 2 εβδομάδων Πρακτικής Άσκησης στον Επιβλέποντα 

Καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης και εντός 5 εργάσιμων ημερών (Έγγραφο – 

Εβδομαδιαίο απολογιστικό πλάνο). Τα απολογιστικά αυτά πλάνα θα 

περιλαμβάνουν την περιγραφή ασκησιολογίου που εφάρμοσε καθώς και 

αντιπροσωπευτικό ψηφιακό υλικό των δραστηριοτήτων που ακολούθησε (π.χ 

φωτογραφίες, βίντεο κλπ)  

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και εντός 30 ημερών θα πρέπει ο 

μεταπτυχιακός φοιτητής να αποστείλει ηλεκτρονικά την Τελική Απολογιστική 

Έκθεση στον Επιβλέποντα της Πρακτικής Άσκησης και να την κοινοποιήσει στον 

Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης (Οδηγίες συγγραφής Τελικής Απολογιστικής 

Έκθεσης) 

 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την υποχρέωση να δημοσιοποιήσει την Πρακτική 

Άσκηση ή μέρος αυτής: 

- Είτε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, που να διαθέτει Επιστημονική Επιτροπή και τα άρθρα που 

δημοσιεύονται να κρίνονται με διαδικασία ανεξάρτητης κρίσης, 

- Είτε να την ανακοινώσει (προφορικά ή σε μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης) σε 

κάποιο Επιστημονικό Συνέδριο ή Συμπόσιο ή Ημερίδα της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής με πρακτικά συνεδρίων με τη μορφή σύντομης εργασίας (short 

paper). 

 

Ο βαθμός της Πρακτικής Άσκησης κατατίθεται από τον Επιβλέποντα στην 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και το έντυπο βαθμολογίας συνοδεύεται από: 



1. Βεβαίωση Περάτωσης της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή που εκδίδεται 

από το Φορέα απασχόλησης στον οποίο υλοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση 

(Εγγραφο) 

2. Βεβαίωση από τον Επιβλέποντα για τη δημοσιοποίηση της Πρακτικής 

Άσκησης σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίων με τη 

μορφή σύντομης εργασίας. 

3. Τελική απολογιστική έκθεση. 

 


