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1.

Στόχος

Για το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου η Πρακτική
Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης που παρέχει, καθώς είναι ένας τρόπος
σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη ο οποίος συμβάλλει ενεργά τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές, αν το επιθυμούν, να
αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη τους στην αγορά
εργασίας και να τα επιλύσουν χρησιμοποιώντας στην πράξη διδαχθείσες μεθόδους και τεχνολογίες,
καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με πρακτικές διοίκησης που μετά το πέρας των σπουδών τους
είναι δυνατό να κληθούν να χρησιμοποιήσουν.
Συγκεκριμένα, η πρακτική αποσκοπεί :
•

στη σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την εφαρμογή στο χώρο εργασίας για την
επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη αφομοίωση
της επιστημονικής γνώσης

•

στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας η οποία επιτρέπει την ενδυνάμωση του
βιογραφικού και την ανάπτυξη ωριμότητας, από την πλευρά των φοιτητών, σχετικά με
μελλοντικές επιλογές τους για σπουδές ή / και απασχόληση

•

στην ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας

•

στην εξοικείωση με τη σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής διοίκησης

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν:
•

να αφομοιώσουν την επιστημονική γνώση μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής
επιστημονικής εξάσκησης,

•

να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση

•

να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού
χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική
πραγματικότητα

•

να συνυπάρχουν με διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους

•

‐να αυτενεργούν και επινοούν νέες προσεγγίσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

•

να αντιλαμβάνονται την ευρύτητα του φάσματος των επιλογών σχετικά με το σχεδιασμό
της εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας με αφετηρία τις βασικές σπουδές
τους.

•

να εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες που αναπτύσσουν κατά τη φοίτησή τους στο χώρο
εργασίας.

•

να κρίνουν αν το αντικείμενο της πρακτικής τους άσκησης είναι πιθανή επαγγελματική
επιλογή τους.

•

να αξιολογούν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και την εν γένει επιστημονική τους
κατάρτιση σε σχέση με το επαγγελματικό πεδίο στο οποίο ασκήθηκαν

Επιπλέον, με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων,
πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής και της Επιχειρηματικής
κοινότητας με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής.

2.

Διάρκεια

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική έχει διάρκειας δυο (2) μηνών και αντιστοιχεί σε
ένα (1) μάθημα εξειδίκευσης (ΜΕ) της κύριας κατεύθυνσης του 8ου εξαμήνου. Η Πρακτική
Άσκηση μπορεί να γίνει μετά το 6ο εξάμηνο κατά το διάστημα των θερινών διακοπών. Η
πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά. Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» στο εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους που θα γίνει η πρακτική άσκηση.

3.
Αντικείμενο απασχόλησης φοιτητών κατά τη διάρκεια της
πρακτικής
Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκούμενων φοιτητών να είναι σχετικό με το γνωστικό
αντικείμενο

του

προγράμματος

σπουδών

του

Τμήματος.

Η

πρακτική

άσκηση

πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του
Ιδρύματος όπου το τμήμα και το γραφείο πρακτικής του ιδρύματος έχουν αναπτύξει
εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με φορείς υποδοχής για την άσκηση των φοιτητών/τριών
του.

4.
Οργάνωση – Ενημέρωση-Ποιοτικός Έλεγχος και Αξιολόγηση
της ΠΑ
1. Την ευθύνη για την οργάνωση της ΠΑ έχει η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του, η οποία
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

•

Είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία σχέσεων με φορείς, που θα προσφέρουν θέσεις
ΠΑ στους φοιτητές, οι οποίοι θα συνάδουν με την Κατεύθυνση των σπουδών τους
και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους.

•

Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

•

Η επιτροπή ενημερώνει τους φοιτητές για τις υφιστάμενες θέσεις ΠΑ και τους
γνωστοποιεί το χρόνο πραγματοποίησης της ΠΑ, μέσω της ιστοσελίδας,
ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ετήσιας δια ζώσης ενημέρωσης.

•

Η επιτροπή ενημερώνει τους φορείς Υποδοχής (Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα), στους
οποίους ασκούνται οι φοιτητές, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί,
καθώς και για τα ονόματα των φοιτητών που θα ασκηθούν σε αυτούς.

•

Η επιτροπή ενημερώνει την γραμματεία του τμήματος για την επιτυχή ολοκλήρωση
της Πρακτικής Άσκησης του κάθε ασκούμενου φοιτητή, προκειμένου να
καταχωρηθούν οι Πιστωτικές Μονάδες στο φοιτητή.

2. Η εποπτεία της πρακτικής είναι απαραίτητο στοιχείο βελτίωσης του θεσμού της
Πρακτικής Άσκησης και ασκείται από μέλη ΔΕΠ. Ωστόσο είναι δυνατή η ανάθεση
εποπτείας και σε Ε.Ε.ΔΙ.Π., μετά από απόφαση του Τμήματος, όταν αυτό κρίνεται
απολύτως απαραίτητο. Οι επόπτες ασκούν τη γενική εποπτεία της διεξαγόμενης
Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. Έτσι, οφείλουν να ενημερώνονται για το αντικείμενο
απασχόλησής τους, να παρακολουθούν την επίδοσή τους και να συνεργάζονται στην
επίλυση των προβλημάτων τους τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους, όσο και με
τους Φορείς Υποδοχής. Στα πλαίσια αυτής της εποπτείας δύναται να επισκέπτονται το
χώρο Πρακτικής Άσκησης.
3. Η διοίκηση των Φορέων Υποδοχής, στους οποίους ασκούνται οι φοιτητές, υποχρεούται,
στα πλαίσια της κοινωνικής τους αποστολής, να συμβάλει κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουμένων. Για το λόγο αυτό ορίζει έναν
υπεύθυνο, απόφοιτο Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας μ’ αυτή των ασκουμένων και με
επαρκή εμπειρία στον εργασιακό του χώρο, ο οποίος:
•

επιβλέπει την άσκηση και την επίδοση των ασκουμένων,

•

υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση του Φορέα Υποδοχής για βελτίωση των
συνθηκών εκπαίδευσης των ασκουμένων,

•

συνεργάζεται με τον επόπτη του τμήματος για την αποτελεσματικότερη άσκηση
των φοιτητών,

•

οφείλει να υποβάλει, στο τέλος της άσκησης των φοιτητών, στην Επιτροπή
Πρακτικής Άσκησης, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. αξιολόγηση για τον
ασκούμενο και το Πρόγραμμα (βλέπε Παράρτημα ΙΙ)).

4. Αν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν
απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει
με σημείωμά του, τόσο στον επόπτη που έχει ορισθεί για το Φορέα Υποδοχής, όσο και
στον υπεύθυνο επόπτη του Τμήματός του, ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος
αλλαγής θέσης άσκησης ή όχι και σε καταφατική περίπτωση συνεργάζεται με τον με
την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης,) για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε άλλη θέση.
5. Η προσέλευση των φοιτητών στους φορείς υποδοχής καταγράφεται συστηματικά μέσω
παρουσιολογίων (βιβλίων πρακτικής).
6. Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, συμπληρώνονται δελτία αξιολόγησης τόσος από τον
φορέα (Παράρτημα ΙΙ) και όσο και από τον φοιτητή (Παράρτημα Ι), για την εξαγωγή
στατιστικών στοιχείων και ανατροφοδότησης με σκοπό τη βελτίωση της ΠΑ και του
προγράμματος σπουδών γενικότερα.
7. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συντάσσει ετήσια έκθεση Πρακτικής Άσκησης με δεδομένα
που συνέλεξε από τα σχετικά έγγραφα.
8. Η αξιολόγηση των φορέων υποδοχής και των φοιτητών, τα παρουσιολόγια και βεβαίως
οι εκθέσεις του Επιστημονικού Υπευθύνου, αποτελούν την επίσημη μέθοδο
καταγραφής των αποτελεσμάτων, της ικανοποίησης, των παραπόνων και των
προτάσεων βελτίωσης ασκούμενων και εργοδοτών από το πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης.

5.
•

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασκουμένων φοιτητών
Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος μπορεί, για σοβαρούς λόγους,
να απουσιάσει δικαιολογημένα για μία (1) εργάσιμη ημέρα ανά μήνα Πρακτικής
Άσκησης.

•

Ο ασκούμενος στο χώρο της Πρακτικής Άσκησης, υποχρεούται να ακολουθεί τους
κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το

προσωπικό του Φορέα Υποδοχής. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών
του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της Πρακτικής Άσκησης..
Στην περίπτωση που ο φοιτητής δε συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο Πρακτικής
Άσκησης, τότε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία
του Τμήματος, για τη μη επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, έτσι ώστε να μην
καταχωρηθούν οι Πιστωτικές Μονάδες. Επιπλέον, για το υπολειπόμενο διάστημα
διακόπτεται τόσο η αμοιβή όσο και η ασφάλεια του ασκούμενου.
•

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει
οποιοδήποτε στοιχείο / δικαιολογητικό του ζητηθεί από την Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης, όπως π.χ. έντυπο αξιολόγησης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, βιβλίο
πρακτικής άσκησης, κ.λ.π.

•

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, στην οποίο υποβάλλονται τα παραπάνω αποφασίζει
για την αποδοχή ή την απόρριψή των στοιχείων / δικαιολογητικών. Σε περίπτωση
απόρριψης, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή, η Γενική Συνέλευση του
Τμήματος αποφασίζει οριστικά για τη διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης που
πρέπει να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά ή ακυρώνει την απόφαση απόρριψης
του Επιστημονικά Υπεύθυνου (ή και της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, εφόσον αυτή
έχει οριστεί) και κάνει δεκτά τα στοιχεία / δικαιολογητικά.

6.

Αποζημίωση ασκουμένων φοιτητών
•

Η αποζημίωση του φοιτητή βαρύνει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό ή από χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα) ή το Φορέα Υποδοχής. Στην
αποζημίωση του φοιτητή περιλαμβάνονται και οι εκάστοτε ασφαλιστικές εισφορές,
όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

•

Στην περίπτωση που η αποζημίωση του φοιτητή καταβάλλεται από το Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα, το ύψος της θα καθορίζεται από τη Σύγκλητο βάσει του προϋπολογισμού
που υπάρχει στο Ίδρυμα.

•

Στην

περίπτωση

που

η

αποζημίωση

του

φοιτητή

καταβάλλεται

από

χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, το ύψος της καθορίζεται από τη Σύγκλητο μετά
από εισήγηση του Ιδρυματικά Υπευθύνου (ή και της Ιδρυματικής Επιτροπής
Πρακτικής Άσκησης, εφόσον αυτή έχει οριστεί) βάσει των περιορισμών που διέπουν
το χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα.

•

Στην περίπτωση που η αποζημίωση του φοιτητή καταβάλλεται από το Φορέα
Υποδοχής, τότε το ελάχιστο ύψος της ορίζεται στο 50 % της μηνιαίας αμοιβής του
ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, η
Πρακτική Άσκηση συνεχίζει να αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία, ελέγχεται από το
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, και ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στα
παραπάνω άρθρα του παρόντος. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, σε αυτή την
περίπτωση, θα είναι κατ’ ελάχιστο αυτή που έχει οριστεί από τη Σχολή / Τμήμα, ενώ
δε μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο χρόνο αυτής.

•

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης, εκτός από το δικαίωμα
αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής
ή συνταξιοδοτικής μορφής.

•

H Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να θεωρείται ως εκπαιδευτική διαδικασία όσον
αφορά στο φοιτητή και εργασιακή όσον αφορά στο Φορέα Υποδοχής. Με τη διττή
αυτή ιδιότητα, ο φοιτητής δε θα εμφανίζεται ως εργαζόμενος υποκείμενος σε τυχόν
κατάργηση ειδικών επιδομάτων που τυχόν λαμβάνει (π.χ. αναπηρίας, σύνταξη
γονέων λόγω θανάτου, κλπ), ενώ ο εργοδότης θα μπορεί να εντάσσει τις
οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, ως έξοδα
μισθοδοσίας της επιχείρησής του.

7.

Ασφάλιση Ασκουμένων Φοιτητών
•

Υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. κατά του κινδύνου του
ατυχήματος οι ασκούμενοι φοιτητές κατά το χρόνο της Πρακτικής τους Άσκησης σε
επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΙΚΑ
44/2004, και το άρθρο 15 παράγραφος 10 του Ν. 3232/04.

•

Η ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 1 % επί του Τ.Η. της 12ης
ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α.

•

Η ασφαλιστική εισφορά (1%) του ασκούμενου βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον εργοδότη
του (Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που σπουδάζει ο φοιτητής ή το χρηματοδοτούμενο
Πρόγραμμα ή το Φορέα Υποδοχής) και ύστερα από σχετική βεβαίωση του εργοδότη
προς το Ι.Κ.Α.

•

Στην ειδική περίπτωση των Α.Μ.Ε.Α., που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν
Πρακτική Άσκηση, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης, δε θα διακόπτεται

το επίδομα που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας τους. Με αυτό τον τρόπο δεν
καταστρατηγείται η αρχή της ισότητας ευκαιριών.

8.

Διευκολύνσεις στις σπουδές των ασκούμενων φοιτητών

Οι διευκολύνσεις σπουδών που παρέχονται στους ασκούμενους φοιτητές περιλαμβάνουν:
•

Τη χορήγηση ειδικής άδειας εξετάσεων δύο (2) ημερών ανά μήνα Πρακτικής Άσκησης.

•

Τη χορήγηση ειδικής άδειας βραχείας απουσίας κατά τις ημέρες των εξετάσεων ή για τη
συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι
απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή στο τμήμα. Η άδεια βραχείας απουσίας είναι
τρίωρης διάρκειας και αναφέρεται στην καθυστερημένη προσέλευση ή στην ενδιάμεση
απουσία ή στην πρόωρη αναχώρηση από το κανονικό ωράριο άσκησης. Ο δικαιούχος
φοιτητής μπορεί να κάνει χρήση της άδειας βραχείας απουσίας μέχρι τρεις (3) φορές
ανά μήνα Πρακτικής Άσκησης.

Οι προϋποθέσεις για την παροχή διευκολύνσεων σπουδών περιλαμβάνουν:
•

Να υποβάλλει αίτηση στον εργοδότη του για συγκεκριμένη διευκόλυνση ο
φοιτητής, στην οποία θα αναφέρει, και το λόγο που τη ζητά τουλάχιστον 3 μέρες
νωρίτερα.

•

Για την απόδειξη ότι η διευκόλυνση που χορηγήθηκε στο φοιτητή χρησιμοποιήθηκε
για το σκοπό που χορηγήθηκε, αυτός υποχρεούται να προσκομίσει στον εργοδότη
του μέσα στις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της διευκόλυνσης, βεβαίωση
του Τμήματός του, από την οποία να προκύπτει ότι η διευκόλυνση
χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε, διαφορετικά θα
θεωρηθεί η απουσία από το Φορέα Υποδοχής αδικαιολόγητη, εκτός αν η μη
χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε
οφείλεται σε αποδεδειγμένη ανώτερη βία ή ξαφνική αναβολή των εξετάσεων ή
ασκήσεων, οπότε, σ’ αυτή την περίπτωση χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη
Σχολή / Τμήμα στο φοιτητή.

9.

Ποιοτικός Έλεγχος και Αξιολόγηση της ΠΑ.
•

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο Επιστημονικός Υπεύθυνος βρίσκονται
σε διαρκή επαφή με τους συμμετέχοντες φοιτητές και φορείς υποδοχής,

προκειμένου

να

συμβάλλουν

στην

παρακολούθηση

της

προόδου

του

προγράμματος αλλά και να λυθούν τυχόν προβλήματα.
•

Η προσέλευση των φοιτητών στους φορείς υποδοχής καταγράφεται συστηματικά
μέσω παρουσιολογίων.

•

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, τα στοιχεία των δελτίων αξιολόγησης από τον φορέα
και από τον φοιτητή, καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα της πρακτικής
άσκησης myinternship, προκειμένου να είναι προσβάσιμα για επεξεργασία για την
εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και ανατροφοδότησης με σκοπό τη βελτίωση της
ΠΑ και του προγράμματος σπουδών γενικότερα.

•

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συντάσσει ετήσια έκθεση Πρακτικής Άσκησης με
δεδομένα που συνέλεξε από τα σχετικά έγγραφα.

•

Η αξιολόγηση των φορέων υποδοχής και των φοιτητών, τα παρουσιολόγια και
βεβαίως οι εκθέσεις του Επιστημονικού Υπευθύνου, αποτελούν την επίσημη
μέθοδο καταγραφής των αποτελεσμάτων, της ικανοποίησης, των παραπόνων και
των προτάσεων βελτίωσης ασκούμενων και εργοδοτών από το πρόγραμμα
πρακτικής άσκησης.

Παράρτημα Ι: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της ΠΑ από τους
φοιτητές
1.Τομέας Απασχόλησης

Δημόσιος Τομέας
Ιδιωτικός Τομέας
2. Το αντικείμενο της Πρακτικής ήταν ανάλογο των σπουδών σας;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
3. Το αντικείμενο της Πρακτικής σας ήταν ανάλογο των ενδιαφερόντων σας;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
4. Πιστεύετε ότι το αντικείμενο της Πρακτικής σας Άσκησης στο φορέα μπορεί να
αποτελέσει μελλοντικά το αντικείμενο της απασχόλησής σας;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
5. Η Πρακτική Άσκηση στο φορέα σας βοήθησε να κατανοήσετε καλύτερα τη θεωρητική
εκπαίδευσή σας στο Τμήμα;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
6. Κατά πόσο αξιοποιήσατε άμεσα ή έμμεσα τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη
διάρκεια των σπουδών σας;

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
7. Στην Πρακτική Άσκηση είχατε την δυνατότητα να ολοκληρώσετε ένα μέρος δουλειάς
από την αρχή έως το τέλος;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
9. Στην Πρακτική Άσκηση είχατε την δυνατότητα συνεργασίας με άλλα άτομα;
10.
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
9. Η πρακτική Άσκηση ήταν σημαντική για εσάς;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
10 Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από την Πρακτική Άσκηση;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
11.. Ο/Η επιβλέπων/ούσα ήταν διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί σας;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
12. Θα σας ενδιέφερε να απασχοληθείτε στον Φορέα μετά το πέρας των σπουδών σας;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
13. Κατά πόσο θεωρείτε ότι αποκτήσατε οφέλη από την πρακτική σας άσκηση τα οποία
θα σας βοηθήσουν μελλοντικά;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
14. Συνεχίσατε να εργάζεστε στην εταιρεία που εκπονήσατε την πρακτική σας άσκησης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Παράρτημα ΙΙ: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της ΠΑ από τον φορέα
1.Τομέας Απασχόλησης

Δημόσιος Τομέας
Ιδιωτικός Τομέας
2. Ο φορέας σας έχει συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
3. Πιστεύετε ότι η Πρακτική Άσκηση για το φορέα σας συνέβαλε:
Στη βελτίωση των γνώσεων του προσωπικού
σας
Στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών
Στην εδραίωση μιας μελλοντικής συνεργασίας με
τον/τη φοιτητή/τρια πέραν της Πρακτικής
4. Είστε ικανοποιημένος/η από τη συνεργασία σας με τους υπευθύνους της υλοποίησης της
Πρακτικής Άσκησης; (επόπτη Καθηγητή και Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής
Άσκησης)

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
5. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από τον σχεδιασμό του Προγράμματος της
Πρακτικής Άσκησης;

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
6. Θεωρείτε ότι ο/η φοιτητής/ρια είχε την κατάλληλη θεωρητική εκπαίδευση ώστε να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των εργασιών που του/ης ανατέθηκαν;

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

7. Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση στο φορέα βοήθησε τον/ην φοιτητή/τρια να κατανοήσει
καλύτερα τη θεωρητική του/ης εκπαίδευση στο Τμήμα και να αποκτήσει τεχνικές γνώσεις και
δεξιότητες;

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
8. Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση ήταν σημαντική για τον/ην φοιτητή/τρια και θα τον/ην
βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας στο μέλλον;

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
9. Θα τον/ην προσλαμβάνατε στο φορέα σας ή θα τον/ην συστήνατε για ανάλογη εργασία σε
άλλο φορέα;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
10. Ο/Η φοιτητής/ρια ήταν ικανοποιημένος/η από την άσκησή του/ης;

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
11. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από την συνεργασία σας με τον/ην
συγκεκριμένο φοιτητή/ρια;

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
12. Μείνατε ικανοποιημένος/η από την απόδοση του/της φοιτητή/ριας; Πώς θα τον/ην
αξιολογούσατε;

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ
13 Παρακαλούμε να διατυπώσετε τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις για την Πρακτική Άσκηση:

