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Κανονισμός	Πρακτικής	Άσκησης		
Τμήματος	Παραστατικών	και	Ψηφιακών	Τεχνών	

	
	
	
Άρθρο	1	-	Γενικές	Αρχές		
	
Η	Πρακτική	Άσκηση	(ΠΑ)	στο	ΤΠΨΤ	αποτελεί	θεσμοθετημένο	εκπαιδευτικό	έργο,	το	οποίο	
αντιστοιχεί	 σε	 προαιρετικό	 μάθημα	 του	 προγράμματος	 σπουδών.	 Η	 ΠΑ	 δίνει	 την	 ευκαιρία	
στους	φοιτητές	να	έρθουν	σε	άμεση	επαφή	με	την	αγορά	εργασίας	και	να	εφαρμόσουν	στην	
πράξη	 τις	 γνώσεις	 και	 δεξιότητες	 που	 έχουν	 αποκτήσει	 στη	 διάρκεια	 των	 σπουδών	 τους,	
αποκτώντας	ταυτόχρονα	νέες	γνώσεις	και	δεξιότητες.	
	
Άρθρο	2	-	Η	Πρακτική	Άσκηση	στον	Οδηγό	Σπουδών		
	
2.1	Εισαγωγή		
	
Η	ΠΑ,	ως	μάθημα	που	περιλαμβάνεται	στο	Πρόγραμμα	Σπουδών,	έχει	καθορισμένη	διάρκεια	
και	πιστωτικές	μονάδες,	σύμφωνα	με	το	Ευρωπαϊκό	Σύστημα	Μεταφοράς	και	Συσσώρευσης	
Πιστωτικών	 Μονάδων	 (ECTS).	 Στο	 ΤΠΨΤ	 η	 Πρακτική	 Άσκηση	 είναι	 προαιρετική	 και	
προσφέρεται	σε	οποιαδήποτε	από	τα	τελευταία	2	εξάμηνα	του	προγράμματος	σπουδών.	Στο	
ΤΠΨΤ	η	Πρακτική	Άσκηση	πλήρους	απασχόλησης	μέσω	ΕΣΠΑ	χρεώνεται	με	18	ECTS,	ενώ	η	
Πρακτική	 Άσκηση	 μερικής	 απασχόλησης	 με	 12	 ECTS.	 	 Υπάρχει	 επιπλέον	 η	 δυνατότητα	
πραγματοποίησης	 ΠΑ	 μέσω	 του	 Προγράμματος	 Erasmus+.	 Το	 προV γραμμα	 Erasmus	
χρηματοδοτειV	 φοιτητεVς	 να	 πραγματοποιηVσουν	 ΠρακτικηV 	 Άσκηση	 σε	 φορεVα	 υποδοχηV ς	 του	
εξωτερικουV 	με	διαV ρκεια	κινητικοV τητας	αποV 	2-12	μηV νες	και	με	δικαιVωμα	μηνιαιVας	επιχορηV γησης	
αναV λογα	με	την	χωV ρα	υποδοχηV ς.	Η	ΠΑ	μπορειV	να	υλοποιηθειV	σε	κραV τη	μεVλη	της	ΕυρωπαϊκηV ς	
Ένωσης,	 καθωV ς	 και	 σε	 συγκεκριμεVνες	 χωV ρες	 εκτοV ς	 ΕυρωπαϊκηV ς	 Ένωσης,	 βαV σει	 των	
προγραμματικωV ν	συμφωνιωV ν	του	ΤμηVματος.	ΑρμοV δια	υπηρεσιVα	για	το	προV γραμμα	Erasmus+	
ειVναι	τμηV μα	ΔημοσιVων	και	ΔιεθνωV ν	ΣχεVσεων	του	ΙδρυV ματος.		
	
2.2	Βαθμολόγηση	μαθήματος		
Η	Πρακτική	Άσκηση	βαθμολογείται	από	τον	Επόπτη	Καθηγητή	του	Τμήματος	στην	κλίμακα	0	
έως	 10.	 Το	 Τμήμα	 πρέπει	 να	 ορίσει	 ρητά	 τον	 τρόπο	 βαθμολόγησης	 της	 ΠΑ	 (πχ,	 βάσει	
προφορικής	εξέτασης,	έκθεσης	πεπραγμένων	ΠΑ	που	συντάσσεται	από	τον	φοιτητή,	έκθεσης	
αξιολόγησης	του	φοιτητή	που	συντάσσεται	από	τον	Φορέα	Υποδοχής,	κ.λπ.).		
	
2.3	Δήλωση	μαθήματος		
Η	 πρακτική	 άσκηση,	 όπως	 ισχύει	 και	 με	 όλα	 τα	 υπόλοιπα	 μαθήματα	 του	 Προγράμματος	
Σπουδών,	 θα	 πρέπει	 να	 δηλώνεται	 από	 τους	 φοιτητές	 κατά	 την	 περίοδο	 των	 δηλώσεων	
μαθημάτων,	ως	μάθημα	του	ακαδημαϊκού	εξαμήνου	στο	οποίο	προσφέρεται.	Επισημαίνεται,	
ότι	η	δήλωση	αυτή	είναι	αναγκαία	και	όχι	ικανή	προϋπόθεση	για	την	έναρξη	της	ΠΑ.	Η	επιλογή	
του	μαθήματος	στο	πληροφοριακό	σύστημα	φοιτητολογίου	από	τον	φοιτητή	δεν	συνεπάγεται	
και	αυτόματη	επιλογή	του	σε	θέση	ΠΑ.	
	
Άρθρο	3	-	Οργάνωση	Πρακτικής	Άσκησης		
	
3.1	Κανονισμός	Πρακτικής	Άσκησης	Τμήματος		



 

 

Η	Συνέλευση	του	Τμήματος	σε	συνεργασία	με	το	Γραφείο	Πρακτικής	Άσκησης	και	το	Τμήμα	
Σπουδών	 του	 Ιδρύματος	 καθορίζει	 τους	 όρους,	 τις	 προϋποθέσεις	 και	 τις	 διαδικασίες	
εκπόνησης	 πρακτικής	 άσκησης	 και	 συντάσσει	 σχετικό	 κανονισμό	 Πρακτικής	 Άσκησης.	 Η	
πρακτική	άσκηση	στο	ΤΠΨΤ	είναι	προαιρετική	και	αναλαμβάνεται	κατά	το	7ο	ή	8ο	εξάμηνο	
των	 σπουδών	 τους.	 Οι	 συμμετέχοντες/ουσες	 φοιτητές/τριες	 στο	 Πρόγραμμα	 Πρακτικής	
Άσκησης,	 ως	 απόρροια	 της	 φύσης	 των	 σπουδών	 και	 του	 προσανατολισμού	 του	 Τμήματος	
Παραστατικών	και	Ψηφιακών	Τεχνών,	που	έχει	κυρίως	καλλιτεχνικό,	θεωρητικό-ερευνητικό	
και	τεχνολογικό	χαρακτήρα,	θα	απασχοληθούν	σε	φορείς	και	σε	τομείς	του	γνωστικού	τους	
αντικειμένου	αποκτώντας	επαγγελματική	εμπειρία	και	εξοικείωση	με	τον	παραγωγικό	χώρο	
γενικότερα	προκειμένου	να	ανταποκριθούν	ευκολότερα,	μετά	τη	λήψη	του	πτυχίου	τους,	στις	
απαιτήσεις	της	αγοράς	εργασίας.		
	
3.2	Όργανα	ΣυντονισμουV 	και	ΛειτουργιVας	ΠΑ		
Η	 ΣυνεVλευση	 του	 ΤμηVματος	 ΠαραστατικωV ν	 και	 ΨηφιακωV ν	 ΤεχνωV ν	 οριVζει	 Υπεύθυνο	
Πρακτικής	 Άσκησης,	 ο	 οποιVος	 εVχει	 τη	 γενικηV 	 εποπτειVα	 της	 ΠρακτικηV ς	 Άσκησης.	 Ως	
ΥπευV θυνος	ΠρακτικηV ς	Άσκησης	μπορειV	να	οριστειV	μεVλος	ΔΕΠ	του	ΤμηVματος	καθωV ς	και	μεVλος	
ΕιδικουV 	 ΕπιστημονικουV 	 ΠροσωπικουV 	 (Ε.Ε.Π.)	 του	 ΤμηVματος	 ηV 	 ΕιδικουV 	 ΕργαστηριακουV 	
ΔιδακτικουV 	ΠροσωπικουV 	(Ε.ΔΙ.Π.)	υποV 	την	προϋποVθεση	οV τι	δυV ναται	να	αναλαV βει	αυτοδυV ναμη	
διδασκαλιVα	 στο	 ΤμηVμα.	 Η	 ΣυνεVλευση	 μπορειV	 να	 οριVσει	 επιπλεVον	 Επιτροπή	 Πρακτικής	
Άσκησης,	η	οποιVα	θα	εVχει	ως	αποκλειστικοV 	αντικειVμενο	το	συντονισμοV 	των	δραστηριοτηV των	
σχετικαV 	με	την	ΠρακτικηV 	Άσκηση	και	της	οποιVας	προV εδρος	και	μεVλος	αποτελειV	ο	ΥπευV θυνος	ΠΑ	
ΤμηVματος.	 Σε	 περιVπτωση	 που	 το	 ΤμηVμα	 συμμετεVχει	 σε	 προV γραμμα	 χρηματοδοV τησης	 ΠΑ	
φοιτητωV ν	αποV 	κοινοτικαV 	κονδυV λια	ΕΣΠΑ,	ο	ΥπευV θυνος	του	προγραV μματος	ΕΣΠΑ	για	το	ΤμηVμα	
και	ο	ΥπευV θυνος	ΠρακτικηV ς	Άσκησης	του	ΤμηVματος	υποχρεωτικαV 	ειVναι	το	ιVδιο	προVσωπο.		
Η	 ΣυνεVλευση	 οριVζει	 τριμεληV 	 Επιτροπή	Αξιολόγησης	Αιτήσεων	 ΠρακτικηV ς	 Άσκησης	 με	 τα	
αναπληρωματικαV 	 μεVλη	 της,	 της	 οποιVας	 προεδρευV ει	 ο	 ΥπευV θυνος	 ΤμηVματος.	 Μέλη	 της	
Επιτροπής	 Αξιολόγησης	 Αιτήσεων	 Πρακτικής	 Άσκησης	 δύνανται	 να	 είναι	 τα	 Μέλη	 της	
Επιτροπής	 Πρακτικής	 Άσκησης.	
	
Η	ΣυνεVλευση	οριVζει	επιVσης	τριμεληV 	Επιτροπή	Ενστάσεων	Αιτήσεων	ΠρακτικηV ς	Άσκησης	με	
τα	αναπληρωματικαV 	μεVλη	της.	Τα	μεVλη	της	ΕπιτροπηV ς	ΑξιολοV γησης	ΑιτηVσεων	δεν	μπορουV ν	να	
ειVναι	 μεVλη	 της	 ΕπιτροπηV ς	 ΕνσταV σεων.	 Στην	 περιVπτωση	 που	 δεν	 επαρκουV ν	 τα	 μεVλη	 του	
ΤμηVματος	για	τον	ορισμοV 	των	επιτροπωV ν	μπορουV ν	να	οριVζονται	καταV 	προτεραιοV τητα	μεVλη	αποV 	
αV λλα	 τμηVματα	 του	 ΠανεπιστημιVου	 με	 συναφεVς	 αντικειVμενο.	 Η	 ΕπιτροπηV 	 ΑξιολοV γησης,	
αξιολογειV	 τις	 αιτηVσεις	 και	 κοινοποιειV	 την	 καταV ταξη	 των	 φοιτητωV ν	 βαV σει	 των	 κριτηριVων	
επιλογηV ς	 τους,	 στην	 ιστοσελιVδα	 του	 ΤμηVματος,	 τηρωV ντας	 παραV λληλα	 τις	 απαιτηVσεις	
προστασιVας	 προσωπικωV ν	 δεδομεVνων.	 Η	 ΕπιτροπηV 	 ΕνσταV σεων,	 ειVναι	 υπευV θυνη	 για	 να	
διαχειριVζεται	 ενσταV σεις	 που	 θα	 μπορουV ν	 να	 υποβαV λλονται	 εντοV ς	 του	 ευV λογου	 χρονικουV 	
διαστηVματος	 των	 πεVντε	 (5)	 εργαV σιμων	 ημερωV ν	 αποV 	 την	 ημερομηνιVα	 δημοσιVευσης	 των	
προσωρινωV ν	αποτελεσμαV των	καταV ταξης	των	αιτουV ντων	φοιτητωV ν	 του	εκαV στοτε	ΤμηVματος	
και	 εν	 γεVνει,	 να	 εγγυαV ται	 την	 ομαληV 	 και	 διVκαιη	 επιλογηV 	 των	 υποψηφιVων.	 Η	 ΣυνεVλευση	
ΤμηVματος	δυV ναται	να	οριVσει	εποVπτες	της	ΠρακτικηV ς	Άσκησης	για	τον	καλυV τερο	συντονισμοV 	με	
ΦορειVς	ΥποδοχηV ς	ΠρακτικηV ς	Άσκησης.	Με	τον	 ιVδιο	τροVπο,	ο	καV θε	φορεVας	δυV ναται	να	οριVσει	
εποVπτη	για	την	επιVβλεψη	του	ασκουV μενου	φοιτητηV .		
	
3.3	ΑρμοδιοV τητες	ΟργαV νων	ΣυντονισμουV 		
Ο	Υπεύθυνος	 Τμήματος	 ή/και	 η	 Επιτροπή	Πρακτικής	 Άσκησης	 (εφοVσον	 εVχει	 ορισθειV)	
μεριμνουV ν	για:		
• την	 αναζηV τηση	 νεVων	 θεVσεων	 ΠρακτικηV ς	 Άσκησης	 και	 γνωστοποιVηση	 των	 θεVσεων	

ΠρακτικηV ς		
Άσκησης	που	υπαV ρχουν		



 

 

• την	προκηV ρυξη	θεVσεων	πρακτικηV ς	αV σκησης	για	χρηματοδοV τηση	μεVσω	προγραμμαV των		
προερχοVμενων	αποV 	κοινοτικαV 	κονδυV λια	ΕΣΠΑ	ηV 	αV λλες	πηγεVς	ιδιωτικηV ς	χρηματοδοV τησης	
και		
αξιολογειV	τις	αιτηVσεις	που	εVχουν	υποβληθειV.		

• την	αξιολοV γηση	της	καταλληλοV τητας	των	ΦορεVων	ΥποδοχηV ς	ΠρακτικηV ς	Άσκησης,	στους		
οποιVους	προV κειται	να	πραγματοποιηθειV	η	ΠρακτικηV 	Άσκηση,		

• την	ενημεVρωση	των	ΦορεVων	ΥποδοχηV ς	 (ΔημοVσιου	ηV 	 ΙδιωτικουV 	ΤομεVα),	στους	οποιVους	
ασκουV νται	οι	φοιτητεVς,	για	τη	διαδικασιVα	που	πρεVπει	να	ακολουθηθειV,	καθωV ς	και	για	τα	
ονοV ματα	των	φοιτητωV ν	που	θα	ασκηθουV ν	σε	αυτουV ς,		

• την	 ενημεVρωση	 της	 γραμματειVας	 του	 ΤμηVματος	 για	 την	 επιτυχηV 	 ολοκληV ρωση	 της	
ΠρακτικηV ς	Άσκησης	του	καV θε	ασκουV μενου	φοιτητηV ,	προκειμεVνου	να	καταχωρηθουV ν	οι	
βαθμολογιVες	και	οι	ΠιστωτικεVς	ΜοναV δες	στο	φοιτητηV ,		

• την	εξασφαV λιση	αV δειας	παρουσιVας	και	αV σκησης	των	φοιτητωV ν	στους	σχολικουV ς	χωV ρους	
ειδικαV ,	στην	περιVπτωση,	πρακτικηV ς	αV σκησης	σε	σχολειVο.	ΕιδικοV τερα,	στην	περιVπτωση,	
των	«καθηγητικωV ν»	ΣχολωV ν/	ΤμημαV των,	ο	ΥπευV θυνος	οφειVλει	να	εVχει	εξασφαλιVσει	αV δεια	
για	την	παρουσιVα	και	αV σκηση	των	φοιτητωV ν	στους	σχολικουV ς	χωV ρους.		

• την	υποβοληV 	ετηVσιας	εVκθεσης	στην	ΟΜΕΑ	και	το	ΓραφειVο	ΠρακτικηV ς	Άσκησης	συV μφωνα	
με	σχετικοV 	προV τυπο.		

• την	εισηV γηση	προς	τη	ΣυνεVλευση	του	ΤμηVματος	για	την	τοποθεVτηση	φοιτητωV ν	σε	θεVσεις	
ΠΑ,	αξιολογωV ντας	τον	ΦορεVα	ΥποδοχηV ς	λαμβαV νοντας	υποVψη	το	αντικειVμενο	εργασιωV ν	
του,	το	προV γραμμα	εκπαιVδευσης	/	απασχοV λησης	που	θα	προσφεVρει	στον	ασκουV μενο,	την	
επαV ρκεια	 μορφωτικουV 	 επιπεVδου	 και	 συναVφειας	 αντικειμεVνου	 του	 ΕποVπτη	 που	
προτειVνεται,	 καταλληλοV τητα	 των	 χωV ρων	 εργασιVας	 στους	 οποιVους	 προV κειται	 να	
πραγματοποιηθειV	η	ΠΑ,	κλπ.		

• την	 εισηV γηση	 προς	 τη	 ΣυνεVλευση	 του	 ΤμηVματος	 σχετικαV 	 με	 την	 τοποθεVτηση	 ΕποVπτη	
ΚαθηγητηV 	αποV 	τα	μεVλη	της	ακαδημαϊκηV ς	κοινοV τητας	του	ΤμηVματος	για	την	επιVβλεψη	του	
εκπαιδευτικουV 	μεVρους	της	ΠΑ	του	φοιτητηV .		

• Ο	 ΥπευV θυνος	 ΠρακτικηV ς	 Άσκησης	 ΤμηVματος	 ειVναι	 αρμοV διος	 για	 το	 συντονισμοV 	 της	
υπογραφηV ς	της	συV μβασης	με	το	ΦορεVα	ΥποδοχηV ς.		

	
Ο	 Επόπτης	 Καθηγητής	 της	 Πρακτικής	 Άσκησης	 ειVναι	 μεVλος	 του	 εκπαιδευτικουV 	
προσωπικουV 	του	ΤμηVματος	(μεVλος	ΔΕΠ,	ΕΕΠ,	ΕΔΙΠ,	επιV	συμβαV σει	διδαV σκοντας	ΠΔ.407/80	ηV 	
ΠανεπιστημιακοV ς	 ΥποV τροφος)	 και	 εVχει	 ως	 αποκλειστικηV 	 αρμοδιοV τητα	 την	 επιVβλεψη	 του	
εκπαιδευτικουV 	μεVρους	της	ΠΑ	του	φοιτητηV 	και	την	τελικηV 	αξιολοV γησηV 	της.		
ΕιδικοV τερα:		
	
• ΕλεVγχει	 καταV 	 διαστηVματα,	 το	 αντικειVμενο	 εργασιVας	 και	 την	 προV οδο	 του	 ασκουV μενου	

φοιτητηV 	και	τον	καθοδηγειV	για	την	καλυV τερη	διεξαγωγηV 	της.		
• ΣυνεργαV ζεται	 με	 τον	 επιβλεVποντα	 του	 φορεVα	 απασχοV λησης	 για	 την	 καλυV τερη	

εκπαιVδευση	του	φοιτητηV .		
• ΕλεVγχει	το	ημερολοV γιο	εργασιωV ν	του	φοιτητηV .		
• ΒαθμολογειV,	συV μφωνα	με	τα	οριζοV μενα	στο	ΠροV γραμμα	σπουδωV ν	(Παρ.	2.4),	την	ΠΑ	του		

φοιτητηV .		
	

Ο	 Επόπτης	 του	 φορέα	 απασχοV λησης	 εVχει	 την	 ευθυV νη	 εκπαιVδευσης	 του	 φοιτητηV 	 στα	
συμφωνηθεVντα	γνωστικαV 	αντικειVμενα	απασχοV λησης,	καθωV ς	και	 την	συστηματικηV 	 εποπτειVα	
του	στο	εργασιακοV 	περιβαV λλον.		
	
Το	Τμήμα	Παραστατικών	και	Ψηφιακών	Τεχνών,	με	την	έναρξη	κάθε	ακαδημαϊκού	έτους	ή	
πριν	 από	 τη	 λήξη	 του	 προηγούμενου,	 ορίζει	 με	 απόφαση	 της	 Συνέλευσης	 την	 Επιτροπή	



 

 

Αξιολόγησης	 Αιτήσεων	 ΠΑ	 του	 ΤΠΨΤ,	 η	 οποία	 επικουρεί	 τον/την	 Υπεύθυνο	 ΠΑ	 στο	 έργο	
του/της.	 Με	 την	 ίδια	 απόφαση	 ορίζονται	 τα	 αναπληρωματικά	 μέλη	 της	 Επιτροπής	
Αξιολόγησης	Αιτήσεων	ΠΑ	καθώς	και	η	Επιτροπή	Ενστάσεων	(τακτικά	και	αναπληρωματικά	
μέλη).	

	
Άρθρο	4	-	Ακαδημαϊκό	και	Χρηματοδοτούμενο	Πλαίσιο	

	
Το	 Πανεπιστήμιο	 Πελοποννήσου	 έχει	 συμμετάσχει	 στο	 Πρόγραμμα	 «Πρακτική	 Άσκηση	
Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου»,	με	Κωδικό	ΟΠΣ5033384,	που	υλοποιείται	στο	πλαίσιο	 του	
Επιχειρησιακού	 Προγράμματος	 «Ανταγωνιστικότητα	 Επιχειρηματικότητα	 και	 Καινοτομία	
2014-2020»,	το	οποίο	συγχρηματοδοτείται	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	και	εθνικούς	πόρους,	
με	 χρονική	 διάρκεια	 από	 01/04/2016	 έως	 31/10/2022.	 Καθώς	 η	 παρούσα	 φάση	 του	
προγράμματος	έχει	λήξει	και	δεν	έχει	ακόμη	εγκριθεί	η	επόμενη	φάση	του,	δεν	είναι	προς	το	
παρόν	 εφικτό	 για	 τους/τις	 φοιτητές/τριες	 του	 ΤΠΨΤ	 να	 πραγματοποιήσουν	 αμειβόμενη	
πρακτική	άσκηση	πλήρους	απασχόλησης	στο	πλαίσιο	του	συγκεκριμένου	Προγράμματος.	Εν	
αναμονή	της	ανανέωσης	του	Προγράμματος	και	της	ένταξης	των	νέων	Τμημάτων	του	ΠΑΠΕΛ	
σε	αυτό,	οι	φοιτητές/τριες	του	ΤΠΨΤ	μπορούν	να	πραγματοποιούν	άμισθη	πρακτική	άσκηση	
μερικής	απασχόλησης.	

	
Άρθρο	5	-	Θεσμοθέτηση		

Το	 Τμήμα	 Παραστατικών	 και	 Ψηφιακών	 Τεχνών	 του	 Πανεπιστημίου	 Πελοποννήσου,	 με	
απόφαση	της	47ης	Συνεδρίασής	του,	η	οποία	ελήφθη	στις	13/07/2022,	ενέκρινε	τον	παρόντα	
Κανονισμό	 Πρακτικής	 Άσκησης,	 στον	 οποίο	 ορίζονται	 όλα	 τα	 θέματα	 που	 αφορούν	 την	
εκπόνησή	της.		

Ο	 παρών	 κανονισμός	 μπορεί	 να	 αναθεωρείται	 όποτε	 κριθεί	 απαραίτητο	 με	 απόφαση	 της	
Γενικής	Συνέλευσης	του	Τμήματος	Παραστατικών	και	Ψηφιακών	Τεχνών.		

	
Άρθρο	6	-	Αμοιβή	και	Ασφάλιση		

Οι	ασκουV μενοι	υπαV γονται	υποχρεωτικαV 	στην	ασφαV λιση	του	ΕΦΚΑ.	καταV 	κινδυV νου	ατυχηVματος	
καταV 	 το	 χροV νο	 της	 ΠρακτικηV ς	 τους	 Άσκησης	 σε	 επιχειρηVσεις	 του	 ΙδιωτικουV 	 και	 ΔημοσιVου	
τομεVα,	συV μφωνα	με	την	ΕγκυV κλιο	του	ΙΚΑ	44/2004,	και	το	αV ρθρο	15	παραV γραφος	10	του	Ν.	
3232/04.		Η	ασφαλιστικηV 	εισφοραV 	του	ασκουV μενου	ανεVρχεται	σε	ποσοστοV 	1%	επιV	του	Τ.Η.	της	
12ης	 ασφαλιστικηV ς	 κλαV σης	 του	ΕΦΚΑ.	 	 Στην	περιVπτωση	 χρηματοδοV τησης	 μεVσω	 εVργου	 του	
ΠανεπιστημιVου	(πχ,	ΕΣΠΑ)	η	ασφαλιστικηV 	εισφοραV 	δυV ναται	να	βαραιVνει	το	εVργο,	ενωV 	σε	καV θε	
αV λλη	περιVπτωση	τον	ΦορεVα	ΥποδοχηV ς.		Στην	ειδικηV 	περιVπτωση	των	Α.Μ.Ε.Α.,	που	επιθυμουV ν	
να	πραγματοποιηVσουν	ΠρακτικηV 	Άσκηση,	καταV 	τη	διαV ρκεια	της	ΠρακτικηV ς	τους	Άσκησης,	δε	
θα	διακοVπτεται	το	επιVδομα	που	λαμβαV νουν	λοV γω	της	αναπηριVας	τους.	Με	αυτοV 	τον	τροVπο	δεν	
καταστρατηγειVται	 η	 αρχηV 	 της	 ισοV τητας	 ευκαιριωV ν.	 	 Οι	 φοιτητεVς	 καταV 	 τη	 διαV ρκεια	 της	
ΠρακτικηV ς	 τους	 Άσκησης,	 εκτοV ς	 αποV 	 το	 δικαιVωμα	 αποζημιVωσης	 και	 ασφαV λισηV ς	 τους,	 δεν	
αποκτουV ν	 κανεVνα	 αV λλο	 δικαιVωμα	 εργασιακηV ς	 ηV 	 συνταξιοδοτικηV ς	 μορφηV ς.	
	
α.	Πρόγραμμα	Πρακτικής	Άσκησης	πλήρους	απασχόλησης	μέσω	ΕΣΠΑ.	
Το	 Πρόγραμμα	 καλύπτει	 τόσο	 την	 αμοιβή	 των	 ασκούμενων	 φοιτητών/τριών,	 όσο	 και	 την	
ασφαλιστική	 τους	 εισφορά	 μηνιαίως,	 η	 οποία	 αναφέρεται	 στον	 κίνδυνο	 ατυχήματος	 και	



 

 

αφορά	 τον	 κλάδο	 Ασθενείας.	 Η	 πληρωμή	 των	 ασκούμενων	 γίνεται	 μετά	 το	 πέρας	 της	 ΠΑ,	
εφόσον	έχουν	ολοκληρωθεί	οι	υποχρεώσεις	που	απορρέουν	από	αυτή.		

Το	χρηματικό	ποσό	που	λαμβάνουν	οι	φοιτητές/τριες	ορίζεται	κεντρικά	και	ενιαία	για	όλα	τα	
Τμήματα	 του	 Πανεπιστημίου	 Πελοποννήσου	 και	 υπολογίζεται	 αναλόγως	 του	 διαθέσιμου	
προϋπολογισμού	και	της	εκτίμησης	του	αριθμού	των	φοιτητών/τριών	που	θα	συμμετάσχουν	
στην	ΠΑ.		

β.	Πρόγραμμα	Πρακτικής	Άσκησης	μερικής	απασχόλησης	

Ο/Η	φοιτητηV ς/τρια	που	πραγματοποιειV	την	ΠρακτικηV 	του	Άσκηση	εκτοV ς	του	επιχειρησιακουV 	
προγραV μματος	 ΕΣΠΑ	 δεν	 λαμβαV νει	 οποιαδηVποτε	 αμοιβηV 	 (αποV 	 το	 ΠανεπιστηV μιο	 ηV 	 αποV 	 τον	
ΦορεVα	ΥποδοχηV ς).		

ΑντιθεVτως,	ο	ΦορεVας	ΥποδοχηV ς	υποχρεουV ται	να	καλυVψει	τη	μηνιαιVα	ασφαλιστικηV 	εισφοραV 	των	
φοιτητωV ν/τριωV ν,	 η	 οποιVα	 αναφεVρεται	 στον	 κιVνδυνο	 ατυχηV ματος	 και	 αφοραV 	 τον	 κλαV δο	
ΑσθενειVας.		

	
Άρθρο	7	-	Διάρκεια	και	ωράριο	Πρακτικής	Άσκησης		

α.	 Πρόγραμμα	 Πρακτικής	 Άσκησης	 πλήρους	 απασχόλησης	 μέσω	 ΕΣΠΑ	
Η	διάρκεια	εκπόνησης	της	Πρακτικής	Άσκησης	είναι	τρίμηνη.	Ο/Η	κάθε	φοιτητής/τρια	είναι	
υποχρεωμένος/η	να	απασχολείται	στον	Φορέα	Υποδοχής	πέντε	(5)	ημέρες	την	εβδομάδα,	
οκτώ	(8)	ώρες	την	ημέρα.		

Γενικά	 ο/η	 φοιτητής/τρια	 υποχρεούται	 να	 ακολουθεί	 το	 ωράριο	 εργασίας	 που	 θα	 του	
υποδείξει	 ο	 υπεύθυνος	 του	 Φορέα	 Υποδοχής,	 όπως	 και	 τους	 κανονισμούς	 ασφαλείας	 και	
εργασίας,	καθώς	και	κάθε	άλλη	ρύθμιση	ή	κανονισμό	που	ισχύει	για	το	προσωπικό	του	Φορέα.		

Κατά	 τη	 διάρκεια	 εκπόνησης	 της	ΠΑ,	 τόσο	 ο/η	φοιτητής/τρια	 όσο	 και	 ο	 εκπρόσωπος	 του	
φορέα	συντάσσουν	ημερολόγιο	/	παρουσιολόγιο	ΠΑ.		

β.	Πρόγραμμα	Πρακτικής	Άσκησης	μερικής	απασχόλησης	

Η	διαV ρκεια	εκποV νησης	της	ΠρακτικηV ς	Άσκησης	ειVναι	τρίμηνη.	Ο/Η	καV θε	φοιτητηV ς/τρια	ειVναι	
υποχρεωμεVνος/η	 να	 απασχολειVται	 στον	 ΦορεVα	 ΥποδοχηV ς	 πεVντε	 (5)	 ημεVρες	 την	 εβδομαV δα,	
τεVσσερις	(4)	ωV ρες	την	ημεVρα.	ΟφειVλει	να	ξεκιναV ει	την	1η	ημεVρα	του	επιλεγμεVνου	μηV να	και	να	
τελειωV νει	την	τελευταιVα	ημεVρα	του	εποV μενου.	
	
ΓενικαV 	 ο/η	 φοιτητηV ς/τρια	 υποχρεουV ται	 να	 ακολουθειV	 το	 ωραV ριο	 εργασιVας	 που	 θα	 του	
υποδειVξει	 ο	 υπευV θυνος	 του	 ΦορεVα	 ΥποδοχηV ς,	 οV πως	 και	 τους	 κανονισμουV ς	 ασφαλειVας	 και	
εργασιVας,	καθωV ς	και	καV θε	αV λλη	ρυV θμιση	ηV 	κανονισμοV 	που	ισχυV ει	για	το	προσωπικοV 	του	ΦορεVα.	
	
ΚαταV 	 τη	 διαV ρκεια	 εκποV νησης	 της	ΠΑ,	 τοV σο	 ο/η	φοιτητηV ς/τρια	 οV σο	 και	 ο	 εκπροVσωπος	 του	
φορεVα	συνταV σσουν	ημερολοV γιο	/	παρουσιολοV γιο	ΠΑ.	
	
Άρθρο	8	-	Συνεργαζόμενοι	Φορείς	Υποδοχής	

Μέριμνα	 του	 Τμήματος	 Παραστατικών	 και	 Ψηφιακών	 Τεχνών	 αποτελεί	 η	 συμμετοχή	 στο	
πρόγραμμα	 σημαντικού	 αριθμού	 φορέων	 και	 η	 προσφορά	 θέσεων	 Πρακτικής	 Άσκησης.	 Οι	
φοιτητές/τριες	 μπορούν	 στο	 πλαίσιο	 της	 πρακτικής	 τους	 άσκησης	 να	 απασχοληθούν	 σε	



 

 

καλλιτεχνικούς	 οργανισμούς,	 μουσεία,	 πολυχώρους	 τεχνολογίας,	 δημιουργικές	 βιομηχανίες	
(διαφήμιση,	 οργάνωση	 εκδηλώσεων).	 Επίσης,	 σε	 κοινωνικούς	 φορείς,	 ως	 βοηθοί	 στην	
υλοποίηση	 καλλιτεχνικών	 κοινωνικών	 παρεμβάσεων	 μέσω	 επιτελεστικών	 εφαρμογών.	
Επιπλέον,	σε	 ιδιωτικούς	φορείς	ψηφιακών	εφαρμογών	και	καλλιτεχνικούς	οργανισμούς	ως	
βοηθοί	 παραγωγής	 ψηφιακού	 υλικού	 και	 υλοποίησης	 ψηφιακών	 εφαρμογών	 για	 τις	
παραστατικές	τέχνες	μέσω	της	χρήσης	της	απαραίτητης	τεχνολογίας	(λογισμικά	συστήματα	
και	 μηχανήματα).	 Προκειμένου	 να	 συμμετέχει	 ένας	 Φορέας	 Υποδοχής	 στο	 Πρόγραμμα	
«Πρακτική	 Άσκηση	 Τριτοβάθμιας	 Εκπαίδευσης»	 είναι	 υποχρεωτική	 η	 εγγραφή	 του	 στο	
Πληροφοριακό	Σύστημα	«ΑΤΛΑΣ»	(https://atlas.grnet.gr/),	του	Εθνικού	Δικτύου	Έρευνας	και	
Τεχνολογίας.	 Το	 σύστημα	 αυτό	 αποτελεί	 μία	 κεντρική	 διαδικτυακή	 υπηρεσία,	 η	 οποία	
διασυνδέει	 τους	 Φορείς	 που	 παρέχουν	 θέσεις	 Πρακτικής	 Άσκησης	 με	 όλα	 τα	 ακαδημαϊκά	
Ιδρύματα	 της	 επικράτειας,	 δημιουργώντας	 μία	 ενιαία	 βάση	θέσεων	Πρακτικής	Άσκησης,	 οι	
οποίες	είναι	διαθέσιμες	προς	επιλογή	από	τα	Ιδρύματα.		

Στην	 περίπτωση	 της	 Πρακτικής	 Άσκησης	 πλήρους	 απασχόλησης	 μέσω	 ΕΣΠΑ,	 οι	 Φορείς	
Υποδοχής	 δεν	 έχουν	 καμία	 οικονομική	 και	 ασφαλιστική	 υποχρέωση	 απέναντι	
στον/στη	φοιτητή/τρια	 και	 δεν	 δημιουργείται	 καμία	 σχέση	 εργασίας	 μεταξύ	 τους,	
αφού	 εργοδότης	 των	 φοιτητών/τριών	 είναι	 ο	 Ειδικός	 Λογαριασμός	 Κονδυλίων	
Έρευνας	του	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου.	

Οι	Φορείς	Υποδοχείς	οφείλουν,	αντίθετα,	να	απογράψουν	τους	ασκούμενους	φοιτητές	και	τις	
ασκούμενες	φοιτήτριες	 στο	σύστημα	ΕΡΓΑΝΗ	 και	 πιο	 συγκεκριμένα	 να	συμπληρώσουν	 το	
Ενιαίο	 έντυπο	αναγγελίας	 έναρξης/μεταβολών	πρακτικής	άσκησης	σπουδαστών/φοιτητών	
(έντυπο	Ε3.5.).		

Στην	 περιVπτωση	 της	 ΠρακτικηV ς	 Άσκησης	 μερικηV ς	 απασχοV λησης	 ο	 ΦορεVας	 ΥποδοχηV ς	
υποχρεουV ται	να	καλυVψει	τη	μηνιαιVα	ασφαλιστικηV 	εισφοραV 	των	φοιτητωV ν/τριωV ν	(1%	επιV	του	
Τ.Η.	της	12ης	ασφαλιστικηV ς	κλαV σης	του	ΕΦΚΑ),	η	οποιVα	αναφεVρεται	στον	κιVνδυνο	ατυχηV ματος	
και	 αφοραV 	 τον	 κλαV δο	 ΑσθενειVας.		
	
Άρθρο	9	-	Κριτήρια	συμμετοχής	φοιτητών/τριών	στο	Πρόγραμμα		

	
α)	Δικαίωμα	συμμετοχής	στο	Πρόγραμμα	έχουν	οι	φοιτητές/τριες	που	βρίσκονται	στο	7ο	και	
8ο	εξάμηνο	φοίτησής	τους.	
β)	Δεν	υπάρχουν	προαπαιτούμενα	μαθήματα.	
γ)	Οι	φοιτητές/τριες	πραγματοποιούν	δίμηνη	ή	τρίμηνη	ΠΑ	μία	φορά	κατά	τη	φοίτησή	τους.	
δ)	 Δικαίωμα	συμμετοχής	 στο	πρόγραμμα	 της	ΠΑ	πλήρους	 απασχόλησης	μέσω	ΕΣΠΑ	έχουν	
όσοι/ες	φοιτητές/τριες	υποβάλουν	εμπρόθεσμα	ηλεκτρονική	αίτηση	στο	σύστημα,	κατά	το	
χρονικό	διάστημα	που	θα	υποδείξει	ο/η	τμηματικός/ή	υπεύθυνος/η	της	ΠΑ.	Προϋπόθεση	για	
την	έναρξη	της	πρακτικής	άσκησης	είναι	η	δήλωση	του	μαθήματος	της	πρακτικής	άσκησης	
κατά	την	περίοδο	δηλώσεων	των	μαθημάτων.	
ε)	 Δικαίωμα	 συμμετοχής	 στο	 πρόγραμμα	 της	 ΠΑ	 μερικής	 απασχόλησης	 έχουν	 όσοι/ες	
φοιτητές/τριες	δηλώσουν	το	 μάθημα	της	πρακτικής	άσκησης	κατά	την	περίοδο	δηλώσεων	
των	μαθημάτων.	
στ)	Η	επιλογή	των	Φορέων	γίνεται	από	τους	 ίδιους	τους/τις	φοιτητές/τριες	και	εγκρίνεται	
από	την	Επιτροπή	ΠΑ	του	ΤΠΨΤ.	
ζ)	Ο	φορέας	μπορεί	να	καλέσει	τον/την	φοιτητή/τρια	σε	συνέντευξη	και	να	επιλέξει	μεταξύ	
των	αιτούντων	αυτούς	και	αυτές	που	θα	απασχολήσει.	
	



 

 

Υπεύθυνη	 για	 την	 αξιολόγηση	 των	 αιτήσεων	 για	 συμμετοχή	 στο	 πρόγραμμα	 Πρακτικής	
Άσκησης	 είναι	 η	 Επιτροπή	 Πρακτικής	 Άσκησης	 (η	 οποία	 αναλαμβάνει	 και	 τον	 ρόλο	 της	
Επιτροπής	 Αξιολόγησης	 Αιτήσεων	 ΠΑ).	 Τα	 κριτήρια	 αξιολόγησης	 των	 αιτήσεων	
περιλαμβάνουν	την	κατανομή	μονάδων	σύμφωνα	με	τα	παρακάτω	κριτήρια:	
	
• ΣταθμισμεVνος	ΜεVσος	οV ρος	(Σ.Μ.Ο.)	των	μαθημαV των	στα	οποιVα	εVχει	καταχωρηθειV	βαθμολογιVα	
στο	 συV στημα	 φοιτητολογιVου	 μεVχρι	 την	 ημερομηνιVα	 ληV ξης	 υποβοληV ς	 των	 αιτηVσεων.	 Ο	
ΣταθμισμεVνος	 ΜεVσος	 Όρος	 των	 μαθημαV των	 προκυV πτει	 αποV 	 το	 βαθμοV 	 καV θε	 μαθηVματος	
σταθμισμεVνου	με	το	φοV ρτο	ECTS	του	μαθηVματος.	Το	κριτηV ριο	εVχει	βαρυV τητα	50%.	

• ΣυV νολο	ΑκαδημαϊκωV ν	ΜοναV δων	ECTS	που	εVχει	συγκεντρωV σει	ο	φοιτητηV ς	ως	ποσοστοV 	των	
μοναV δων	ECTS	των	Ν-1	ετωV ν	του	προγραV μματος	σπουδωV ν	και	μεVγιστο	βαθμοV 	το	100,	οVπου	
Ν	τα	εVτη	σπουδωV ν	που	απαιτουV νται	για	τη	ληVψη	πτυχιVου.	Το	κριτηV ριο	εVχει	βαρυV τητα	40%	

• Το	 εVτος	 σπουδωV ν	 του	 φοιτητηV .	 100	 μοναV δες	 εαV ν	 ο	 φοιτητηV ς	 βριVσκεται	 μεVχρι	 το	 Ν	 εVτος	
σπουδωV ν	και	για	καV θε	εVτος	μεταV 	το	Ν	χαV νει	10	μοναV δες.	Το	κριτηV ριο	εVχει	βαρυV τητα	10%.	

	
ΕιδικαV 	για	φοιτητεVς	που	ανηV κουν	σε	κατηγοριVα	ΑΜΕΑ

	
δεν	ισχυV ει	η	παραπαV νω	μοριοδοV τηση	

και	προηγουV νται	στην	επιλογηV .		
Το	πρακτικοV 	αξιολοV γησης	των	αιτηVσεων	συμμετοχηV ς	 στο	προV γραμμα	της	ΠΑ	θα	πρεVπει	 να	
αναφεVρει	 αναλυτικαV 	 τα	 εξηV ς:	 τον	 τροVπο	 επιλογηV ς	 φοιτητωV ν,	 τον	 αριθμοV 	 θεVσεων	 που	
προκηρυV χθηκαν,	τον	αριθμοV 	αιτηVσεων	που	υποβληVθηκαν,	τη	μοριοδοV τηση	καV θε	συμμετεVχοντα	
αναV 	 κριτηV ριο	 επιλογηV ς	 και	 θα	 υπογραVφεται	 και	 αποV 	 τα	 τριVα	 (3)	 μεVλη	 της	 επιτροπηV ς	
αξιολοV γησης.		
	
Ανακοίνωση	 προσωρινών	 αποτελεσμάτων:	 Ένα	 μήνα	 πριν	 από	 την	 έναρξη	 του	 εκάστοτε	
τριμήνου	 εκπόνησης	 ΠΑ,	 αναρτάται	 το	 πρακτικό	 αξιολόγησης	 της	 Επιτροπής	 ΠΑ	 στην	
ιστοσελίδα	του	ΤΠΨΤ.	Για	λόγους	προστασίας	των	ευαίσθητων	προσωπικών	δεδομένων	των	
φοιτητών/τριών,	αποκρύπτεται	το	ονοματεπώνυμο	του	κάθε	φοιτητή/τριας	και	παραμένει	
εμφανής	ο	αριθμός	μητρώου	τους.		

Μέσα	 σε	 αποκλειστική	 προθεσμία	 πέντε	 ημερών	 από	 την	 ανακοίνωση	 των	 προσωρινών	
αποτελεσμάτων,	 οι	 φοιτητές	 δύνανται	 να	 καταθέσουν	 ένσταση.	 Σε	 περίπτωση	 που	 δεν	
υποβληθεί	 ένσταση,	 το	πρακτικό	της	Επιτροπής	ΠΑ	κατατίθεται	στη	Συνέλευση	του	ΤΠΨΤ	
προς	 επικύρωση	 καιη	 απόφαση	 της	 Συνέλευσης	 διαβιβάζεται	 στην	 Επιτροπή	 Ερευνών,	 το	
Γραφείο	Πρακτικής	Άσκησης	του	Ιδρύματος	και	κοινοποιείται	στον	Ιδρυματικό	Υπεύθυνο	της	
ΠΑ.		

Στην	περίπτωση	που	υποβληθούν	ενστάσεις,	αυτές	εξετάζονται	από	την	Επιτροπή	Ενστάσεων	
ΠΑ,	η	οποία	είτε	τις	απορρίπτει	είτε	τις	δέχεται.	Και	στις	δύο	περιπτώσεις	συντάσσει	πρακτικό	
αξιολόγησης	ενστάσεων	–	τελικής	κατάταξης.	Στο	εν	λόγω	πρακτικό	περιέχεται	όλος	ο	πίνακας	
κατάταξης	των	υποψηφίων.	Το	πρακτικό	αυτό	αποτελεί	το	τελικό	πρακτικό	κατάταξης	των	
φοιτητών	που	θα	υλοποιήσουν	το	Πρόγραμμα	της	ΠΑ.		

Το	πρακτικό	αξιολόγησης	ενστάσεων	–	τελικής	κατάταξης	δημοσιεύεται	στην	ιστοσελίδα	του	
ΤΠΨΤ	με	καλυμμένο	το	ονοματεπώνυμο	των	φοιτητών	και	κατατίθεται	στη	Συνέλευση	του	
ΤΠΨΤ	προς	επικύρωση.	Η	απόφαση	της	Συνέλευσης	διαβιβάζεται	στην	Επιτροπή	Ερευνών,	το	
Γραφείο	Πρακτικής	Άσκησης	του	Ιδρύματος	για	τη	δημοσιοποίησή	του	στην	ιστοσελίδα,	και	
κοινοποιείται	 στον	 Ιδρυματικό	 Υπεύθυνο	 της	 ΠΑ.			
Ο	Υπεύθυνος	ΠΑ	του	ΤΠΨΤ,	επικουρούμενος	από	τα	λοιπά	μέλη	της	Επιτροπής	Αξιολόγησης	
ΠΑ,	καλεί	τους	επιλεγέντες	φοιτητές	να	υποβάλουν	ηλεκτρονικά,	μέσω	του	πληροφοριακού	
συστήματος	 του	 Ιδρύματος	 (https://praktiki.uop.gr)	 ηλεκτρονική	 αίτηση	 υλοποίησης	 του	
Προγράμματος,	 επιλέγοντας	 τον	 φορέα	 που	 τους	 έχει	 εγκριθεί	 από	 την	 Επιτροπή	 ΠΑ.	 Η	



 

 

Επιτροπή	 ΠΑ	 ελέγχει	 την	 ορθότητα	 των	 καταχωρηθέντων	 στοιχείων,	 ζητά	 από	 τον/την	
φοιτητή/τρια	 να	 προβεί	 σε	 τυχόν	 διόρθωση	 στοιχείων	 (σε	 περίπτωση	 εσφαλμένης	
καταχώρησης)	και	οριστικοποιεί	τη	θέση.		

	
Άρθρο	 10	 -	 Διαχείριση/	 Στάδια	 υλοποίησης	 του	 Προγράμματος	 ΠΑ	 στο	 ΤΠΨΤ	
	
Η	διαδικασία	περιλαμβάνει	τα	εξής	βήματα:		
	
• Ο	 ΥπευV θυνος	 ΤμηVματος	 ανακοινωV νει	 τον	 αριθμοV 	 διαθεVσιμων	 θεVσεων	 ΠρακτικηV ς	

Άσκησης,	 κατηγοριοποιημεVνων	 αναV 	 πηγηV 	 χρηματοδοV τησης.	 Στην	 αναV ρτηση	 της	
προVσκλησης	 θα	πρεVπει	 να	 αναφεVρονται	 ρηταV 	 ο	 συνολικοV ς	 αριθμοV ς	φοιτητωV ν	που	 θα	
ασκηVσουν	 πρακτικηV 	 αV σκηση,	 ο	 χροV νος	 ληV ξης	 των	 αιτηVσεων	 και	 ο	 χροV νος	 αV σκησης	
ενσταV σεων.	Η	ανακοιVνωση	πραγματοποιειVται	πριν	την	εVναρξη	της	περιοV δου	εκποV νησης	
πρακτικηV ς	 αV σκησης,	 οVπως	 προσδιοριVζεται	 στον	 οδηγοV 	 σπουδωV ν	 του	 ΤμηVματος	 με	
επαρκεVς	χρονικοV 	διαV στημα	για	την	ολοκληV ρωση	των	διαδικασιωV ν	επιλογηV ς,	ενσταV σεων	
και	 συμβασιοποιVησης.		
	

• 	 Η	 διαδικασιVα	 επιλογηV ς	 φοιτητωV ν/τριωV ν	 διακριVνεται	 σε	 τρεις	 διαδοχικεVς	 φαV σεις,	 οι	
οποιVες	εκτελουV νται	αποκλειστικαV 	μεVσω	του	πληροφοριακουV 	συστηVματος	της	ΠρακτικηV ς	
Άσκησης1.		

	
1. Η	 πρωV τη	 φαV ση	 ειVναι	 η	 φαV ση	 ελεVγχου	 επιλεξιμοV τητας.	 ΕφοVσον	 ο/η	 φοιτητηV ς/τριVα	

πληροιV	 τις	 προϋποθεVσεις	 του	 οδηγουV 	 σπουδωV ν	 για	 την	 επιλογηV 	 του	 μαθηVματος	
ΠρακτικηV ς	 Άσκησης	 και	 εVχει	 δηλωV σει	 το	 μαV θημα	 της	 ΠρακτικηV ς	 Άσκησης	 στις	
δηλωV σεις	μαθημαV των,	ο/η	φοιτητηV ς/τρια	μπορειV	να	προχωρηVσει	σε	αιVτηση	για	την	
καV λυψη	 μιVας	 εκ	 των	 διαθεVσιμων	 θεVσεων 2 .		
	

2. Η	δευV τερη	φαV ση	αποτελειV	τη	φαV ση	επιλογηV ς.	Στο	πλαιVσιο	της	χρηστηV ς	διοιVκησης	θα	
πρεVπει	 να	 διασφαλιVζεται	 η	 διαφαV νεια	 και	 η	 ιVση	 μεταχειVριση	 και	 μη	 διαV κριση	 των	
αιτουV μενων.	Ως	εκ	τουV του	τα	κριτηV ρια	αξιολοV γησης	ειVναι	κοιναV 	για	οV λα	τα	ΤμηVματα	
του	ΠανεπιστημιVου.	ΑφουV 	ελεγχθειV	το	κριτηV ριο	επιλεξιμοV τητας	της	πρωV της	φαV σης	ο/η	
φοιτητηV ς/τρια	 προχωραV 	 στην	 αιVτηση.	 Η	 επιλογηV 	 βασιVζεται	 σε	 κριτηV ρια	 που	
βαθμολογουV νται	στην	κλιVμακα	0	μεVχρι	1003.	Τα	κριτηV ρια	παρουσιαV ζονται	στο	άρθρο	
9.		

	
Η	ΕπιτροπηV 	ΑξιολοV γησης	ΑιτηVσεων	ΠρακτικηV ς	Άσκησης	αξιολογειV	τις	αιτηVσεις	και	εισηγειVται	
στη	 ΣυνεVλευση	 του	 ΤμηVματος	 καταταV σσοντας	 σε	 σειραV 	 αξιολοV γησης	 τις	 αιτηVσεις	 των	

                                                
1	Το	νεVο	πληροφοριακοV 	συV στημα	προβλεVπεται	να	τεθειV	σε	λειτουργιVα	στο	ακαδημαϊκοV 	εVτος	2022-23.		
2	ΕπιπλεVον	των	ακαδημαϊκωV ν	κανοV νων	που	τιVθενται	στον	οδηγοV 	σπουδωV ν,	ο/η	φοιτητηV ς/τρια	δεν	μπορειV	να	
αναλαV βει	πρακτικηV 	αV σκηση	εαV ν	(α)	εργαV ζεται	με	σχεVση	εργασιVας	πληV ρους	ωραριVου,	(β)	βριVσκεται	στη	διαV ρκεια	
της	στρατιωτικηV ς	θητειVας.	
3	ΜεVχρι	να	τεθειV	σε	λειτουργιVα	το	νεVο	πληροφοριακοV 	συV στημα,	τα	ΤμηV ματα	χρησιμοποιουV ν	αλγοV ριθμο	
αξιολοV γησης	των	αιτηV σεων	βαV σει	ενοV ς	ηV 	περισσοV τερων	αποV 	τα	ακοV λουθα	κριτηV ρια:		
(α)	ΜεVσος	οV ρος	βαθμολογιVας	των	εξετασθεVντων	μαθημαV των.	
(β)	ΜεVσος	οV ρος	βαθμολογιVας	των	εξετασθεVντων	μαθημαV των	σταθμισμεVνος	με	τις	διδακτικεVς	μοναV δες	ECTS	καV θε	
μαθηV ματος.	
(γ)	ΣυV νολο	διδακτικωV ν	μοναV δων	που	εVχει	συμπληρωV σει	ο	φοιτητηV ς.	Σε	περιVπτωση	ισοβαθμιVας	προηγουV νται	οι	
διδακτικεVς	μοναV δες	σε	υποχρεωτικαV 	μαθηV ματα.		



 

 

φοιτητωV ν/τριωV ν.	ΕιδικαV 	για	φοιτητεVς/τριες	που	ανηV κουν	σε	κατηγοριVα	ΑΜΕΑ4
	
δεν	 ισχυV ει	η	

παραπαV νω	 μοριοδοV τηση	 και	 προηγουV νται	 στην	 επιλογηV .	 Το	 πρακτικοV 	 αξιολοV γησης	 των	
αιτηVσεων	 συμμετοχηV ς	 στο	 προV γραμμα	 της	 ΠΑ	 θα	 αναφεVρει	 αναλυτικαV 	 τα	 εξηV ς:	 τον	 τροVπο	
επιλογηV ς	 φοιτητωV ν,	 τον	 αριθμοV 	 θεVσεων	 που	 προκηρυV χθηκαν,	 τον	 αριθμοV 	 αιτηVσεων	 που	
υποβληVθηκαν,	 τη	 μοριοδοV τηση	 καV θε	 συμμετεVχοντα	 αναV 	 κριτηV ριο	 επιλογηV ς,	 -	 και	 θα	
υπογραVφεται	 και	 αποV 	 τα	 3	 μεVλη	 της	 επιτροπηV ς	 αξιολοV γησης.	 ΜεταV 	 την	 εVγκριση	 αποV 	 τη	
ΣυνεVλευση	ΤμηVματος,	τα	αποτελεVσματα	αναρτωV νται	αποV 	τη	ΓραμματειVα	στο	δικτυακοV 	τοVπο	
του	ΤμηVματος	και	οι	ενδιαφεροVμενοι/ες	φοιτητεVς/τριες	μπορουV ν	να	προχωρηVσουν	σε	εVνσταση	
επιV	 των	 αποτελεσμαV των	 σε	 διαV στημα	 5	 ημερωV ν	 αποV 	 την	 αναV ρτηση	 των	 αποτελεσμαV των.	
ΕφοVσον	υπαV ρχουν	ενσταV σεις,	η	επιτροπηV 	ΕνσταV σεων	εισηγειVται	στη	ΣυνεVλευση	του	ΤμηVματος	
και	 εκδιVδεται	 αποVφαση	 τελικωV ν	 αποτελεσμαV των	 αV λλως	 θεωρουV νται	 ως	 τελικαV 	 τα	
αποτελεVσματα	της	αρχικηV ς	αναV ρτησης.		
	

3.	ΜεταV 	την	εVκδοση	των	τελικωV ν	αποτελεσμαV των	καλουV νται	μεVσα	σε	ρητεVς	προθεσμιVες	
οι	 φοιτητεVς/τριες	 που	 επιλεVχθηκαν	 να	 δηλωV σουν	 προτιVμηση	 ως	 προς	 τις	
προσφεροVμενες	θεVσεις	πρακτικηV ς	αV σκησης.	Ο	ΥπευV θυνος	ΤμηVματος	ηV 	και	η	ΕπιτροπηV 	
ΠρακτικηV ς	 Άσκησης	 λαμβαV νοντας	 υποVψη	 τις	 προτιμηVσεις	 των	 φοιτητωV ν,	 το	
αντικειVμενο	της	θεVσης,	το	προφιVλ	των	υποψηφιVων,	βοηθαV 	τους/τις	φοιτητεVς/τριες	να	
εκδηλωV σουν	 ενδιαφεVρον	 μεVσω	 του	 πληροφοριακουV 	 συστηVματος	 για	 τις	 διαθεVσιμες	

θεVσεις	ΠρακτικηV ς	Άσκησης
6
.	Οι	φοιτητεVς/τριες	μπορουV ν	να	επιλεVξουν	μεVχρι	5	αποV 	τις	

διαθεVσιμες	θεVσεις.	ΕαV ν	ο/η	φοιτητηV ς/τρια	δεν	προχωρηVσει	σε	επιλογηV 	θεVσης	μεVσα	στην	
προθεσμιVα	 που	 εVχει	 τεθειV,	 χαV νει	 τη	 σειραV 	 του	 και	 καλειVται	 ο	 πρωV τος	 επιλαχωV ν.	 ΕαV ν	
κανειVς	 φορεVας	 πρακτικηV ς	 αV σκησης	 δεν	 καV νει	 αποδεκτηV 	 την	 αιVτηση	 του/της	
φοιτητηV /τριας,	τοV τε	διVνεται	η	δυνατοV τητα	για	μια	ακοVμη	επιλογηV 	θεVσεων.		

	
ΜεταV 	την	ολοκληV ρωση	της	διαδικασιVας	επιλογηV ς	ο	ΤμηματικοV ς	ΥπευV θυνος	σε	συνεργασιVα	με	
τους	φοιτητεVς	και	 τους	 εκπροσωV πους	των	φορεVων	καταθεVτει	προV ταση	στη	ΣυνεVλευση	του	
ΤμηVματος.	 Στη	 συνεVχεια,	 αφουV 	 εγκριθουV ν,	 ακολουθουV νται	 τα	 βηV ματα	 που	 προβλεVπονται	
αναV λογα	 με	 την	 πηγηV 	 χρηματοδοV τησης	 της	 ΠρακτικηV ς	 Άσκησης.	 Για	 την	 υλοποιVηση	
υπογραVφεται	συV μβαση	πρακτικηV ς	αV σκησης.	Στην	περιVπτωση	χρηματοδοV τησης	μεVσω	ΕΣΠΑ	η	
συV μβαση	 υπογραVφεται	 αποV 	 α)	 φοιτητηV 	 β)	 φορεVα	 υποδοχηV ς	 γ)	 υπευV θυνο	 τμηVματος	 δ)	
ΕπιστημονικαV 	 ΥπευV θυνο	 ΠΑ	 ε)	 ΝοVμιμο	 εκπροVσωπο	 ΕΛΚΕ.	 Στις	 περιπτωV σεις	 ιδιωτικηV ς	
χρηματοδοV τησης	υπογραVφουν	α)	φοιτητηV 	β)	φορεVα	υποδοχηV ς	γ)	ΠροV εδρος	τμηVματος.		ΤεVλος,	
επισημαιVνεται	οV τι	στις	περιπτωV σεις	ιδιωτικηV ς	χρηματοδοV τησης,	δεν	ισχυV ουν	οι	φαV σεις	2	και	3	
και	υπογραVφεται	απευθειVας	ειδικηV 	συV μβαση	εργασιVας.		
1)	ΚαταV 	 τη	ληV ξη	της	ΠΑ,	ο	φοιτητηV ς	υποβαV λλει	στο	πληροφοριακοV 	συV στημα	α)	Βεβαίωση	
περάτωσης	 ΠΑ	 αποV 	 τον	 φορεVα	 απασχοV λησης	 β)	 Έκθεση	 πεπραγμένων,	 στην	 οποιVα	
αναφεVρονται	στοιχειVα	οVπως	το	αντικειVμενο	της	ΠΑ,	η	περιγραφηV 	της	εργασιVας	που	εVλαβε	χωV ρα	
στη	 διαV ρκεια	 της	πρακτικηV ς,	 εαV ν	 τηρηVθηκε	 το	 χρονοδιαV γραμμα,	 οι	 προVσθετες	 γνωV σεις	 που	
αποκτηVθηκαν,	 οι	 γνωV σεις	 που	 αξιοποιηV θηκαν,	 κλπ.	 γ)	 ΕρωτηματολοV γιο	 αξιολόγησης	
φοιτητή	 αποV 	 το	 φορεVα	 απασχοV λησης	 δ)	 ΕρωτηματολοV γιο	 αξιολόγησης	 φορέα	
απασχόλησης	αποV 	τον	φοιτητηV 	ε)	οποιοδηVποτε	αV λλο	εVγγραφο	προβλεVπεται	στον	ΚανονισμοV 	
ΠΑ	καV θε	ΤμηVματος	ηV 	απαιτειVται	αποV 	το	ΦορεVα	ΧρηματοδοVτησης		

                                                
4	ΔειVτε	https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa	-ΣυV μφωνα	με	τον	ΝοV μο	
3863/2010	δημιουργηV θηκε	το	ΚεVντρο	ΠιστοποιVησης	ΑναπηριVας	(ΚΕ.Π.Α.),	για	την	εξασφαV λιση	της	ενιαιVας	
υγειονομικηV ς	κριVσης	οV σον	αφοραV 	στον	καθορισμοV 	του	βαθμουV 	αναπηριVας	των	ασφαλισμεVνων	οV λων	των	
ασφαλιστικωV ν	φορεVων,	συμπεριλαμβανομεVνου	του	ΔημοσιVου,	καθωV ς	και	των	ανασφαV λιστων,	για	τους	οποιVους	
απαιτειVται	η	πιστοποιVηση	της	αναπηριVας.	Έργο	των	ΚΕΠΑ	ΥγειονομικωV ν	ΕπιτροπωV ν	(του	ΚΕ.Π.Α.)	ειVναι:		
Ο	καθορισμοV ς	του	ποσοστουV 	αναπηριVας	για	συV νταξη	αναπηριVας.	Ο	χαρακτηρισμοV ς	ατοV μων	ως	ΑΜεΑ.	Ο	
καθορισμοV ς	ποσοστουV 	αναπηριVας	για	οV λες	τις	κοινωνικεVς	και	οικονομικεVς	παροχεVς	ηV 	διευκολυV νσεις,	για	τις	
οποιVες	απαιτειVται	γνωμαV τευση	αναπηριVας	και	τις	οποιVες	δικαιουV νται	αποV 	την	πολιτειVα	τα	αV τομα	με	αναπηριVα. 



 

 

Ο	Επόπτης	Καθηγητής	αξιολογειV	την	ΠΑ	του	φοιτητηV ,	συV μφωνα	με	το	ΠροV γραμμα	ΣπουδωV ν	
και	υποβαV λει	εVκθεση	αξιολοV γησης	ΠΑ,	οVπου	αναφεVρεται	ο	βαθμοV ς	στην	κλιVμακα	0	εVως	10.		
	
Άρθρο	11	-	Εποπτεία		
	
Η	εποπτεία	είναι	ένα	απαραίτητο	στοιχείο	του	θεσμού	της	ΠΑ	και	ασκείται	από	τα	μέλη	ΔΕΠ	
και	ΕΕΠ	του	Τμήματος.	Ο/Η	Επόπτης	Καθηγητής/τρια:		
	
·	Συνεργάζεται	διαρκώς	με	τον/τη	φοιτητή/τρια	πριν	και	κατά	τη	διάρκεια	πραγματοποίησης	
της	ΠΑ	,	τον/την	καθοδηγεί	και	τον/την	συμβουλεύει.		
·	 Επικοινωνεί	 με	 τα	 στελέχη	 του	 Φορέα	 Υποδοχής,	 στον	 οποίο	 πραγματοποιεί	 ΠΑ	 ο/η	
φοιτητής/τρια,	ενημερώνεται	και	ελέγχει	την	πορεία	της	ΠΑ.		
·	 Βοηθά	 και	 συμμετέχει	 στην	 επίλυση	 προβλημάτων	 που	 μπορεί	 να	 παρουσιαστούν	 στη	
διάρκεια	της	ΠΑ,	για	τα	οποία	ενημερώνεται	από	τον	ασκούμενο	ή	από	στέλεχος	του	φορέα.		
·	Συνεργάζεται	με	τον	Υπεύθυνο	ΠΑ	του	Τμήματος	και	το	Γραφείο	Πρακτικής	Άσκησης	για	την	
αντιμετώπιση	οποιουδήποτε	προβλήματος	παρουσιαστεί.		
·	Αξιολογεί	εγγράφως	την	υλοποίηση	της	ΠΑ	υπό	την	επίβλεψή	του	ασκούμενου	φοιτητή	και	
συνεισφέρει	έτσι	στην	διαρκή	βελτίωση	του	προγράμματος.		
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