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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 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,

•

το γεγονός ότι η Πρακτική Άσκηση εντάχθηκε ως µάθηµα Επιλογής (Ε) στο
πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του οικείου Τµήµατος που πιστώνεται
µε 2,5 πιστωτικές µονάδες (ECTS) και θεσµοθετήθηκε η διαδικασία
υλοποίησής της, σύµφωνα µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος
Γεωγραφίας (συνεδρίαση αρ. 6/24.2.2016),

•

τους στόχους που περιγράφονται στον οδηγό Πρακτικής Άσκησης του
Τµήµατος Γεωγραφίας, ο οποίος 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
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περίπτωση οι βασικές ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από το Τµήµα Γεωγραφίας).
Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει ο παραπάνω Οδηγός ΠΑ του Τµήµατος Γεωγραφίας.

Διάρκεια –Περίοδος Άσκησης
Η Πρακτική Άσκηση συνήθως πραγµατοποιείται τη 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 δύο µήνες. Σε κάθε
περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δύο µηνών. Σε περίοδο διεξαγωγής
µαθηµάτων, ΠΑ πραγµατοποιεί µόνο φοιτητής/τρια που έχει περιορισµένες υποχρεώσεις σε
µαθήµατα (π.χ. έχει αναλάβει Πτυχιακή Εργασία) ή εν γένει η ακαδηµαϊκή του/της 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/τρια να διεξάγει ΠΑ αν κρίνει ότι αυτή επιβαρύνει την ακαδηµαϊκή του/της 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.
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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

•

να

έχουν

προβλέψει

κατάλληλες

συνθήκες

εργασίας

για

τους/τις

ασκούµενους/ες που ανήκουν σε κατηγορίες ΑΜΕΑ
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-.
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Επίσης, δεν επιτρέπεται:
•

να

απασχοληθεί

φοιτητής/τρια

σε

Φορέα,

σε

περιπτώσεις

που

στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθµού και άνω, σε ευθεία γραµµή, πλάγια
γραµµή και εξ’ αγχιστείας), όπως και συζυγική σχέση µε τον νόµιµο
εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθµού
και άνω όπως και συζυγικής σχέσης µε άλλο πρόσωπο απασχολούµενο στον
φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν µπορεί να ορισθεί ως επόπτης εκ
µέρους του Συνεργαζόµενου Φορέα.
•

Ο Φορέας Υποδοχής να είναι και ο Εργοδότης(εν προκειµένω το
Πανεπιστήµιο Αιγαίου)

Η ποσόστωση Φορέων δηµοσίου τοµέα ανέρχεται σε 45% το µέγιστο έναντι των
Φορέων ιδιωτικού τοµέα που µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα της
πρακτικής άσκησης µε ποσόστωση 55%, αντίστοιχα.

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.
Δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν στην Πρακτική άσκηση φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες:
•

απασχολούνται µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου

•

εργάζονται ως υπάλληλοι του δηµοσίου τοµέα (συµπεριλαµβάνονται και τα
Σώµατα Ασφαλείας)

•

βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας

•

έχουν

συµµετάσχει

«Ανταγωνιστικότητα,

σε

άλλο

Επιχειρηµατικότητα

(ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).
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Επιχειρησιακό
και

Καινοτοµία,

Πρόγραµµα
2014-2020»

Για την επιλογή και κατάταξη των φοιτητών/τριών στις διαθέσιµες θέσεις ΠΑ,
λαµβάνεται υπόψη:
•

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

•

Η επιτυχής εξέταση του/της φοιτητή/τριας σε µαθήµατα που έχουν
συνάφεια µε το αντικείµενο εργασίας του/της φοιτητή/τριας στον
Φορέα Υποδοχής.

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 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.

6

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

•

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/τριες που έχουν αιτηθεί για
πρώτη φορά τη συµµετοχή τους στην πρακτική άσκηση και πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει
το Τµήµα.
«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
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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.
Συµπληρωµατικά, µπορεί να διενεργηθεί συνέντευξη από τον/τηνΤµηµατικό
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.
«Διακοπή Πρακτικής Άσκησης / απόσυρση αίτησης συµµετοχής»
Στην περίπτωση που φοιτητής/τρια, 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.
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«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
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς
Πόρους, δεν υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση αδειών.
Η απουσία φοιτητών/τριών 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/τρια), τόσο του Φορέα Υποδοχής, όσο και του/της επόπτη/τριας
καθηγητή/τριας.
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/Ηακαδηµαϊκός/κή επόπτης/τρια (ΑΕ)- µέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ του
Τµήµατος, και

•

Ο/Ηεργασιακός/κή επόπτης/τρια (ΕΕ) – στέλεχος του φορέα διεξαγωγής της
άσκησης, ο οποίος ορίζεται από τον φορέα

Ο/ΗΑΕ, εγκρίνεται από τη Συνέλευση 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 Συνέλευση
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.
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Ο/ΗΑΕσυνεργάζεται µε τον/τηνΕΕγια 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/τηνΑΕ , µε άµεση ή έµµεση επικοινωνία µε τον/την
αντίστοιχο/η επόπτη/τρια του φορέα (επίσκεψη στο χώρο της ΠΑ, τηλεφωνικά,
µέσω e-mail).
Ο/Η 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/της ΕΕ, γνωστοποιείται στον/στην αντίστοιχο/η ΑΕ,ο/η οποίος/α
κάνει την τελική κρίση για την απόδοση του/της φοιτητή/τριαςσυνεκτιµώντας την
έκθεση πεπραγµένων του/της φοιτητή/τριαςκαι προτείνει τη σχετική βαθµολογία
στον/στην

τµηµατικάυπεύθυνο/η

της

ΠΑ..

Τέλος,

η

βαθµολογία

του/της

φοιτητή/τριαςκατατίθεται 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/Ηασκούµενος/η θα πρέπει να εισέλθει µετα 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».
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(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
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) Οαντίστοιχος ΑΕθα 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

11

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
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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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