Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Γεωγραφίας
Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής
Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Περιεχόμενα
Στόχοι - Πλεονεκτήματα ................................................................................................ 2
Διάρκεια – Περίοδος Άσκησης ...................................................................................... 3
Αντικείμενο Άσκησης ..................................................................................................... 3
Διαδικασία υλοποίησης ΠΑ ........................................................................................... 3
Συμμετοχή φορέων υποδοχής ΠΑ ............................................................................. 3
Συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών ....................................................................... 4
Εποπτεία - Αξιολόγηση .............................................................................................. 6
Υποβολή Εντύπων Ολοκλήρωσης .............................................................................. 7
Στάδια Υλοποίησης ........................................................................................................ 9

1

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 Γεωγραφία,



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 της
Γεωγραφίας,



τους στόχους που περιγράφονται στον οδηγό Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με την

υπ’ αριθμό 11/19-4-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Γεωγραφίας

που

έχει

αναρτηθεί

στην

ιστοσελίδα

του

Τμήματος

https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=7
Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται :


Α. Με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και σύμφωνα με τον παρακάτω κανονισμό



Β. Χωρίς χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και με πληρωμή από τον φορέα απασχόλησης
για ορισμένο αριθμό φοιτητών που θα αποφασίζει η ΓΣ του Τμήματος (σε αυτήν την
περίπτωση οι βασικές ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από το Τμήμα
Γεωγραφίας). Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει ο παραπάνω Οδηγός ΠΑ του Τμήματος
Γεωγραφίας.
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Διάρκεια – Περίοδος Άσκησης
Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Ιδιαίτερα για το
εαρινό εξάμηνο συνήθως πραγματοποιείται κατά την θερινή περίοδο κατά τους μήνες
Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με
τον/την Τμηματικό Υπεύθυνο/η μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετική περίοδο. Η
προτεινόμενη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τουλάχιστον δύο μήνες. Σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο μηνών. Σε περίοδο διεξαγωγής
μαθημάτων, ΠΑ πραγματοποιεί μόνο φοιτητής που έχει περιορισμένες υποχρεώσεις σε
μαθήματα (π.χ. έχει αναλάβει Πτυχιακή Εργασία) ή εν γένει η ακαδημαϊκή του πορεία το
επιτρέπει. Σε καμία περίπτωση η ΠΑ δεν δικαιολογεί απουσία από προγραμματισμένες
υποχρεώσεις μαθημάτων (εργαστήρια, κλπ). Συνεπώς, η Επιτροπή δύναται να μην
επιτρέψει σε φοιτητή να διεξάγει ΠΑ αν κρίνει ότι αυτή επιβαρύνει την ακαδημαϊκή του
πορεία.

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
Γεωγραφίας. Το αντικείμενο απασχόλησης, μπορεί να περιλαμβάνει θέματα:
Φυσικής

Γεωγραφίας,

Ανθρωπογεωγραφίας,

Χωροταξίας

-

Πολεοδομίας

και

Γεωπληροφορικής, όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωγραφίας
https://geography.aegean.gr/tmima/index.php.
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
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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 Γεωγραφίας 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 Γεωγραφίας 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 χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου (κατά περίπτωση).
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.
Για την επιλογή και κατάταξη των φοιτητών/τριών στις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ, λαμβάνεται
υπόψη:
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Ο αριθμός των μαθημάτων που ο/η φοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς,
όπως αυτό προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία που παρέχεται από
τη γραμματεία του Τμήματος

Για την κατάταξη των φοιτητών/τριών και όταν για τις θέσεις ΠΑ, υπάρξει μεγαλύτερη
ζήτηση από τις δυνατότητες απορρόφησης και προκύπτει ισοβαθμία από το κριτήριο του
πλήθους των μαθημάτων που ο/η φοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς, τότε για την
κατάταξη και την επιλογή λαμβάνεται υπόψη:


Ο μέσος όρος βαθμολογίας, όπως αυτό προκύπτει από την αναλυτική
βαθμολογία που παρέχεται από τη γραμματεία του Τμήματος

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.
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 λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:


Ο αριθμός των μαθημάτων που ο/η φοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς



Ο μέσος όρος βαθμολογίας



Η επίδοση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με το
αντικείμενο της ΠΑ



Εντοπιότητα
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Βραβεία και υποτροφίες που τυχόν έχει πάρει ο/η φοιτητής/τρια



Συμμετοχή σε Εθνικά/Ευρωπαϊκά ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που έχουν αιτηθεί για
πρώτη φορά τη συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση και πληρούν τα κριτήρια που έχει
θέσει το Τμήμα.
Συμπληρωματικά, μπορεί να διενεργηθεί συνέντευξη από τον/την Τμηματικό υπεύθυνο/η.
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.

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).
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Ο ΕΕ επιβλέπει τους/τις φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της ΠΑ και εκτιμά την απόδοσή
τους συμπληρώνοντας ένα τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης το οποίο 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. Οι φοιτητές παραδίδουν την εργασία τους
μετά την ΠΑ στον επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος την βαθμολογεί και κοινοποιεί την
βαθμολογία στον τμηματικό υπεύθυνο της ΠΑ κατά την διάρκεια της αντίστοιχης
εξεταστικής περιόδου.
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».
(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,
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ii) το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από τη συνεργασία αυτή, και
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 το ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου/ης
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Στάδια Υλοποίησης
Το παρακάτω Σχήμα 1 συνοψίζει τα στάδια υλοποίησης της ΠΑ των φοιτητών του
Τμήματος Γεωγραφίας, όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Σχήμα 1- Στάδια Υλοποίησης ΠΑ-Φοιτητές-τριες

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