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Στόχοι - Πλεονεκτήµατα
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποσκοπεί στην άµεση διασύνδεση των θεωρητικών και
εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών µε την πρακτική εφαρµογή.
Τα πλεονεκτήµατα της Πρακτικής Άσκησης περιλαµβάνουν:
•

τη γνωριµία των ασκούµενων µε εν δυνάµει εργοδότες,

•

την απόκτηση µιας πρώτης εµπειρίας/ προϋπηρεσίας των ασκούµενων,

•

την εξοικείωση των ασκούµενων µε τις παραγωγικές διαδικασίες,

•

την ανάληψη ευθυνών και την απόκτηση εµπειριών σε θέµατα που
σχετίζονται µε την πληροφορική

•

τον καλύτερο προσανατολισµό των ασκούµενων ως προς την επιλογή
εξειδικεύσεων στην περαιτέρω φοιτητική τους πορεία,

•

τη γνωριµία των φορέων απασχόλησης µε εν δυνάµει υπαλλήλους,

•

τη γνωριµία και αξιοποίηση από τους φορείς απασχόλησης νέων ειδικοτήτων
πληροφορικής

Διάρκεια – Περίοδος Άσκησης
Η Πρακτική Άσκηση πραγµατοποιείται κατά κανόνα στο διάστηµα ΙούλιοςΑύγουστος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατόπιν συνεννόησης µε τον/την
Τµηµατικό Υπεύθυνο/η, µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε διαφορετική περίοδο. Η
διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τουλάχιστον δύο µήνες.

Αντικείµενο Άσκησης
Στο πλαίσιο της ΠΑ οι φορείς απασχόλησης θα πρέπει να προσφέρουν θέσεις οι
οποίες να σχετίζονται µε τις γνωστικές και τεχνολογικές δεξιότητες που προάγει το
Τµήµα Μ.Π.Ε.Σ. Το αντικείµενο απασχόλησης, µπορεί να περιλαµβάνει:
•

Εκπόνηση

µελετών

σχεδίασης

πληροφοριακών

και

επικοινωνιακών

συστηµάτων µικρής κλίµακας.
•

Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών/υπηρεσιών για το Internet
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•

Δίκτυα και Επικοινωνίες Υπολογιστών

•

Αξιολόγηση συστηµάτων

•

Συστήµατα Πολυµέσων

•

Εργασίες µηχανογραφικής υποστήριξης διαφόρων επιχειρησιακών λειτουργιών

Για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, ο φορέας θα παρέχει θέση εργασίας (δηλ. γραφείο,
Η/Υ, απαραίτητο λογισµικό, ή άλλο απαραίτητο εξοπλισµό), ώστε ο ασκούµενος ή η
ασκούµενη να µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του αντικειµένου
απασχόλησης που θα του/της ανατεθεί.

Διαδικασία υλοποίησης ΠΑ
Συµµετοχή φορέων υποδοχής ΠΑ
Για την πραγµατοποίηση της ΠΑ απαιτείται από τον φορέα να εγγραφεί στο
Σύστηµα «ΑΤΛΑΣ», το οποίο έχει δηµιουργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων και υποστηρίζει την πρακτική άσκηση όλων των φοιτητών και
φοιτητριών των Α.Ε.Ι. της χώρας. Στο σύστηµα αυτό, ο φορέας, µετά την εγγραφή
του οφείλει να αναρτήσει τις θέσεις που διαθέτει για πρακτική άσκηση.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας της ΠΑ οι φορείς διεξαγωγής της άσκησης θα
πρέπει:
•

να είναι επιχειρήσεις ικανού εύρους,

•

να είναι σε θέση να διαθέσει τον απαιτούµενο χώρο και αντικείµενο άσκησης,
αλλά και να παρέχει την απαραίτητη εποπτεία και συνεργασία µε τον/την
επιβλέποντα/επιβλέπουσα καθηγητή/καθηγήτρια.

Επιπλέον κριτήρια επιλογής είναι τα παρακάτω:
•

δυναµική παρουσία στην αγορά εργασίας,

•

αντικείµενο απασχόλησης συναφές µε τις σπουδές στο Τµήµα Μ.Π.Ε.Σ.
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•

θετική ανταπόκριση στη συγχρηµατοδότηση του/της ασκούµενου/ης, που
δηλώνεται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας του φορέα µε το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης της Σχολής,

•

δυνατότητα / προοπτική προσφοράς µόνιµης ή µερικής απασχόλησης του
ασκούµενου µετά το τέλος της πρακτικής άσκησης,

•

ικανοποιητική προηγούµενη συνεργασία -σε περίπτωση που ο φορέας έχει
ήδη

απασχολήσει

φοιτητές-τριες

του

Τµήµατος

Μ.Π.Ε.Σ.

κατά

τα

προηγούµενα έτη-.

Συµµετοχή φοιτητών και φοιτητριών
Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής στην ΠΑ είναι η δήλωση του αντίστοιχου
µαθήµατος κατά τη διάρκεια των εγγραφών του εαρινού εξαµήνου. Επίσης, για την
αποζηµίωση και ασφάλιση των ασκούµενων είναι απαραίτητη η ύπαρξη ΑΜΚΑ-ΙΚΑ
καθώς και Τραπεζικού Λογαριασµού όπου ο/η ασκούµενος/η θα αναγράφεται ως
δικαιούχος. Σε περίπτωση που ο/η ασκούµενος/η είναι συνδικαιούχος, το όνοµα
του/της θα πρέπει να αναφέρεται πρώτο.
Στη συνέχεια, οι φοιτητές και φοιτήτριες προχωρούν στην αναζήτηση κατάλληλης
θέσης πρακτικής άσκησης στο σύστηµα ΑΤΛΑΣ, σε συνεργασία µε το Γραφείο ΠΑ
της Σχολής
Η δέσµευση και ανάθεση της θέσης σε αντίστοιχο/η φοιτητή/τρια γίνεται από το
Γραφείο ΠΑ της Σχολής, σε συνεννόηση µε τον Τµηµατικό Υπεύθυνο/η, ο οποίος/η
οποία εισηγείται τον ορισµό του/της αντίστοιχου/ης ακαδηµαϊκού επόπτη/τριας
στη Συνέλευση του Τµήµατος.
Τα παραπάνω γίνονται ηλεκτρονικά µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού
Συστήµατος (ΟΠΣ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Όταν για κάποια θέση ΠΑ, υπάρξει µεγαλύτερη ζήτηση από τις δυνατότητες
απορρόφησης, θα τίθεται σε εφαρµογή ο παρακάτω αλγόριθµος:
Με βάση το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας που ανεβάζουν οι φοιτητές στη
σελίδα pa.aegean.gr για κάθε φοιτητή συγκεντρώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
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(Α) ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ >= 5
(Β) ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΤΟ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
(Γ) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (5-10)
Οι φοιτητές κατατάσσονται µε βάση την παρακάτω φόρµουλα κατάταξης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ [(Α)/(Β)] x 100 x 1.2+ (Γ) x 10
Η φόρµουλα κατάταξης δίνει 20% περισσότερο βάρος στο ποσοστό των µαθηµάτων
που έχει περάσει κάποιος φοιτητής σε σχέση µε το βαθµολογικό µέσο όρο των
µαθηµάτων. Επιβραβεύει δηλαδή περισσότερο φοιτητές που δε χρωστούν πολλά
µαθήµατα ενώ δεν έχουν πολύ υψηλή βαθµολογία σε σχέση µε άλλους που έχουν
υψηλότερη βαθµολογία αλλά αυτή έχει προκύψει από λιγότερα µαθήµατα. Με βάση
τη βαθµολογία κατάταξης οι φοιτητές κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά και
επιλέγονται αυτοί µε τα καλύτερα αποτελέσµατα µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός
των διαθέσιµων θέσεων µε βάση τον προϋπολογισµό του τµήµατος. Προτεραιότητα
έχουν πάντα φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση για πρώτη φορά.
Η επικύρωση της κατάταξης και της επιλογής των ασκούµενων φοιτητών/τριών,
καθώς και η τοποθέτησή τους στις θέσεις ΠΑ γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος και τα αποτελέσµατα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.
Σε Σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ των τεσσάρων (4) συµβαλλόµενων µερών (του
Φορέα Απασχόλησης, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας,
του/της Επιστηµονικά Υπεύθυνου/ης της Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος και
του/της φοιτητή/τριας), αναφέρονται οι ειδικοί όροι που ισχύουν κατά την
υλοποίηση της πρακτικής από φοιτητές/τριες στον Φορέα Απασχόλησης, καθώς και
οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που έχει ο/η κάθε συµβαλλόµενος/η στο πλαίσιο
αυτής.
Ο/Η ασκούµενος/η σε συνεργασία µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής
χρειάζεται να συµπληρώσει το «Απογραφικό Δελτίο Ωφελούµενου κατά την είσοδο
στην πράξη».
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Συµµετοχή στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Φοιτητριών που πάσχουν
από σοβαρές παθήσεις
Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 του Συντάγµατος περί προστασίας των ευάλωτων
κοινωνικά οµάδων, καθώς και τον ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της
Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”, ορίζεται
ότι Φοιτητές/Φοιτήτριες που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές
αποτυπώνονται στον Νόµο 23-09-2019/3557, συµµετέχουν στο Πρόγραµµα
Πρακτικής Άσκησης, καταλαµβάνοντας το 5% των προβλεπόµενων θέσεων του
Τµήµατος, κατ’ αναλογία του προβλεπόµενου ποσοστού 5% για την Εισαγωγή στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Άρθρο 35 Νόµος 3794/2009), υπό την προϋπόθεση ότι επιδεικνύουν αντίστοιχο Πιστοποιητικό
Υγειονοµικής Επιτροπής κατά την υποβολή της αίτησής τους στο Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον σύστηµα πιστοποίησης αναπηρίας, το
οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο αριθµός
των αιτήσεων είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των θέσεων που αντιστοιχούν στο
ποσοστό 5%, η αξιολόγηση µεταξύ των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας
πραγµατοποιείται βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο υφιστάµενος Κανονισµός του
Τµήµατος.
Τέλος, στην περίπτωση που ο αριθµός αιτήσεων ειδικής κατηγορίας είναι µικρότερος
των προβλεπόµενων θέσεων, αυτές µπορούν να καλυφθούν από υποψηφίους της
γενικής κατηγορίας και αντιστρόφως.

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης / απόσυρση αίτησης συµµετοχής
Στην περίπτωση που φοιτητής/φοιτήτρια, µετά την υποβολή αίτησής του/της, µε
υπαιτιότητά του/της αποσύρει την αίτησή του/της ή διακόψει την Πρακτική
Άσκηση, αφενός δεν δικαιούται αποζηµίωση, καθώς δεν πληροί το κριτήριο της
επιτυχούς ολοκλήρωσης και αφετέρου δεν έχει το δικαίωµα εκ νέου συµµετοχής στο
Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης, µέσω ΕΣΠΑ, για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.
Εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Σε ανάλογες περιπτώσεις η Πρακτική
Άσκηση διακόπτεται µε εισήγηση του/της Τµηµατικά Υπευθύνου και είναι
απαραίτητη η άµεση –γραπτή- ενηµέρωση της Κεντρικής Δοµής Πρακτικής Άσκησης
του Πανεπιστηµίου προκειµένου να δροµολογηθούν οι απαραίτητες διαχειριστικές
ενέργειες.

Άδειες Φοιτητών/Φοιτητριών κατά την Πρακτική Άσκηση
Στο πρόγραµµα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» και συγχρηµατοδοτείται
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από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς
Πόρους, δεν υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση αδειών.
Η απουσία φοιτητών/φοιτητριών είναι δυνατή µόνο για λόγους υγείας (απαιτείται
προσκόµιση ιατρικής σύστασης περί των ηµερών ανάρρωσης) ή για λόγους ανωτέρας
βίας. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η έγκαιρη ενηµέρωση (από τον/την
φοιτητή/φοιτήτρια), τόσο του Φορέα Υποδοχής, όσο και του/της επόπτη/επόπτριας
καθηγητή/καθηγήτριας.
Στην περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας η Πρακτική Άσκηση διακόπτεται µε
εισήγηση του/της Τµηµατικά Υπευθύνου και είναι απαραίτητη η άµεση –γραπτήενηµέρωση της Κεντρικής Δοµής Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστηµίου
προκειµένου να δροµολογηθούν οι απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες.

Εποπτεία - Αξιολόγηση
Για κάθε φοιτητή/τρια που εντάσσεται στην ΠΑ ορίζονται δύο επόπτες:
•

ο ακαδηµαϊκός επόπτης (ΑΕ) - µέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ του Τµήµατος, και

•

ο εργασιακός επόπτης (ΕΕ) – στέλεχος του φορέα διεξαγωγής της άσκησης, ο
οποίος ορίζεται από τον φορέα

Ο ΑΕ, εγκρίνεται από τη ΓΣ του Τµήµατος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του/της
Τµηµατικά Υπεύθυνου/ης της ΠΑ ο/η οποίος/α έχει αναλάβει και το µάθηµα της
ΠΑ του αντίστοιχου εξαµήνου. Για τον σκοπό αυτό η ΓΣ συνεκτιµά µεταξύ άλλων τη
διαθεσιµότητα των µελών ΔΕΠ, διδασκόντων ΕΔΙΠ/ΕΕΠ, καθώς και τη συνάφεια
του γνωστικού αντικειµένου του µέλους ΔΕΠ µε το αντικείµενο της πρακτικής
άσκησης.
Ο ΑΕ συνεργάζεται µε τον ΕΕ για τον ακριβή προσδιορισµό του είδους της εργασίας
που πρέπει να γίνει από τον/την φοιτητή/τρια και την παροχή των αναγκαίων
πληροφοριών (βιβλιογραφία κ.α.). Η πρόοδος του/της φοιτητή/τριας ελέγχεται από
τον ΑΕ , µε άµεση ή έµµεση επικοινωνία µε τον/την αντίστοιχο/η επόπτη/τρια του
φορέα (επίσκεψη στο χώρο της ΠΑ, τηλεφωνικά, µέσω e-mail).
Ο ΕΕ επιβλέπει τους/τις φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της ΠΑ και εκτιµά την
απόδοσή τους συµπληρώνοντας ένα τυποποιηµένο έντυπο αξιολόγησης το οποίο
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αφορά στη συνέπεια, στη συνεργατικότητα και την απόδοση του/της φοιτητή/τριας,
µέσω του ΟΠΣ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Η εκτίµηση του ΕΕ, γνωστοποιείται στον αντίστοιχο ΑΕ, ο/η οποίος/α κάνει την
τελική κρίση για την απόδοση του/της φοιτητή/τριας συνεκτιµώντας την έκθεση
πεπραγµένων του/της φοιτητή/τριας και προτείνει τη σχετική βαθµολογία
στον/στην τµηµατικά υπεύθυνο/η της ΠΑ.. Τέλος, η βαθµολογία του/της
φοιτητή/τριας κατατίθεται στη Γραµµατεία από τον/την τµηµατικά υπεύθυνο/η, το
αργότερο 15 µέρες µετά τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.

Υποβολή Εντύπων Ολοκλήρωσης
Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και εντός 15 ηµερών:
(Α) Ο/Η ασκούµενος/η θα πρέπει να εισέλθει µε τα στοιχεία του λογαριασµού
του/της στη διεύθυνση του ΟΠΣ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και να συµπληρώσει:
i) την Έκθεση πεπραγµένων
ii) το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης
iii) Ο/Η ασκούµενος/η σε συνεργασία µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της
Σχολής χρειάζεται να συµπληρώσει το «Απογραφικό Δελτίο Ωφελούµενου κατά την
έξοδο από την πράξη».
iv) Ο/Η ασκούµενος/η στέλνει µε email εργασία/αναφορά στον επόπτη και στο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
(Β) Ο/Η νόµιµος/η εκπρόσωπος του φορέα υποδοχής θα πρέπει εντός 15 ηµερών να
εισέλθει µε τα στοιχεία του λογαριασµού του/της στη διεύθυνση του ΟΠΣ του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου και να συµπληρώσει:
i) την Έκθεση επίδοσης µε πλήρη περιγραφή του έργου που εκτέλεσε ο/η
ασκούµενος/η φοιτητής/τρια,
ii) το Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης από τη συνεργασία αυτή, και
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iii) να τυπώσει και να συµπληρώσει τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης της
Πρακτικής Άσκησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα
Απασχόλησης

και

οι

ηµεροµηνίες

πραγµατοποίησης

της

Πρακτικής

Άσκησης οι οποίες θα πρέπει να είναι ακριβώς οι ίδιες µε τις ηµεροµηνίες που
αναφέρονται στη Σύµβαση. Επίσης, η ηµεροµηνία υπογραφής της βεβαίωσης
θα πρέπει να είναι η ίδια µε την τελευταία ηµέρα πρακτικής του
φοιτητή/τριας ή µεταγενέστερη. Τέλος, η Βεβαίωση ολοκλήρωσης, θα πρέπει
να παραδοθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής µε πρωτότυπη
σφραγίδα και υπογραφή του φορέα.
(Γ) Ο αντίστοιχος ΑΕ θα πρέπει να εισέλθει µε τα στοιχεία του λογαριασµού του/της
στη διεύθυνση του ΟΠΣ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και να συµπληρώσει:
i)

το

ερωτηµατολόγιο

αξιολόγησης

ασκούµενου/ης
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Στάδια Υλοποίησης
Το παρακάτω Σχήµα 1 συνοψίζει τα στάδια υλοποίησης της ΠΑ των φοιτητών του
Τµήµατος Μ.Π.Ε.Σ., όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Σχήµα 1- Στάδια Υλοποίησης ΠΑ-Φοιτητές-τριες
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Το παρακάτω Σχήµα 2 συνοψίζει τα στάδια υλοποίησης της ΠΑ που χρειάζεται να
ακολουθήσει ο Φορέας Υποδοχής για κάθε ασκούµενο/η, όπως περιγράφηκαν
παραπάνω.

Σχήµα 2- Στάδια Υλοποίησης ΠΑ-Φορείς Υποδοχής
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