ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

HELELNIC
REBUBLIC

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
IΔΡΥΜΑ

UNIVERSITY OF
APPLIED
SCIENCES

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

WESTERN GREECE

ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μάρτιος 2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

//Ο θεσμός της
Πρακτικής Άσκησης
ΣΕΛ. 3

// Χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ των φοιτητών
από την Επιτροπή
Πρακτικής Άσκησης;
ΣΕΛ. 4

// Ποιες είναι οι
υποχρεώσεις μου προς το
φορέα απασχόλησης;
ΣΕΛ. 8

// Προϋποθέσεις για
την έναρξη
Πρακτικής Άσκησης
ΣΕΛ. 3

// Δυνατότητα
ένστασης στην
απόφαση της
Επιτροπής Πρακτικής
Άσκησης για την
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ;
ΣΕΛ. 5

// Δικαιούμαι άδεια κατά
την διάρκεια της
Πρακτικής Άσκησης;
ΣΕΛ. 8

//Οργάνωση
πρακτικής άσκησης
από την Επιτροπή
Πρακτικής Άσκησης
ΣΕΛ. 3

// Απαραίτητα
έγγραφα του φοιτητή
πριν την έναρξη
πρακτικής του Άσκησης
ΣΕΛ. 5

// Μπορεί να υπάρξει
αλλαγή φορέα κατά την
διάρκεια της Πρακτικής
Άσκησης;
ΣΕΛ. 8

//Υποχρεώσεις
Επόπτη Καθηγητή
κατά την διάρκεια
Πρακτικής Άσκησης
ΣΕΛ. 3

// Ενέργειες φοιτητή
κατά την διάρκεια της
Πρακτικής Άσκησης
ΣΕΛ. 5

// Έντυπα κανονισμού
Πρακτικής Άσκησης

// Διαδικασία πριν
την έναρξη της
Πρακτικής Άσκησης
ΣΕΛ. 4

// Διαδικασία που
ακολουθείται στην
λήξη της Πρακτικής
Άσκησης;
ΣΕΛ. 6

// Τοποθέτηση των
φοιτητών/τριων
από την Επιτροπή
Πρακτικής Άσκησης;
ΣΕΛ. 4

// Που μπορώ να κάνω
πρακτική Άσκηση;
ΣΕΛ. 7

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Πρακτική Άσκηση θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.
1404/83. Αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα εξάμηνης
ημερολογιακής διάρκειας (ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες
πενθήμερης εργασίας) που εντάσσεται στο Η΄ εξάμηνο του
προγράμματος σπουδών των Τμημάτων. Πραγματοποιείται σε
χώρους απασχόλησης συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητα
του ασκούμενου φοιτητή. Έχει σαν σκοπό να του δώσει την
δυνατότητα να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες σε κανονικό
εργασιακό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής
αξιοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο των γνώσεων που έχει λάβει
κατά την διάρκεια των σπουδών του, διευρύνει τις γνώσεις του
και αποκτά εργασιακή εμπειρία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη πρακτικής άσκησης
του φοιτητή είναι:
 Να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα 2/3 του συνόλου των
μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου
 Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 3/4 του συνόλου των
μαθημάτων ειδικότητας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τα θέματα της πρακτικής άσκησης κάθε τμήματος συντονίζονται
από την Επιτροπή πρακτικής άσκησης, η οποία αποτελείται από
τρία (3) μέλη τα οποία μπορεί να προέρχονται από Δ.Ε.Π.,
Ε.Δ.Ι.Π., ή συμβασιούχους καθηγητές του Τμήματος και ορίζεται
με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος. Στην περίπτωση μη
ικανοποίησης των παραπάνω, η τριμελής Επιτροπή ΠΑ μπορεί να
οριστεί από την Κοσμητεία της Σχολής που ανήκει το Τμήμα.
Η Επιτροπή μεριμνά:
 Για την τοποθέτηση των φοιτητών/τριων σε θέσεις πρακτικής
άσκησης και ορισμού επόπτη εκπαιδευτικού
 Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας
στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική
άσκηση
 Για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση της πρακτικής
άσκησης των φοιτητών/τριων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ

Ο Επόπτης της Πρακτικής Άσκησης έχει τις παρακάτω
αρμοδιότητες: 1) Επισκέπτεται και ελέγχει κατά διαστήματα
τους χώρους υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, το
αντικείμενο εργασίας και την πρόοδο του ασκούμενου φοιτητή
και τον καθοδηγεί για την καλύτερη διεξαγωγή της.
2) Συνεργάζεται με τον επιβλέποντα του φορέα για την
καλύτερη εκπαίδευση του φοιτητή.
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3) Ελέγχει το ημερολόγιο εργασιών στο βιβλίο Πρακτικής
Άσκησης και συντάσσει και υπογράφει την Τελική Έκθεση
Αξιολόγησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Βήματα διαδικασίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης
 Υποβολή αίτησης από το φοιτητή στην Γραμματεία του
Τμήματός του, για χορήγηση Βεβαίωση Προϋποθέσεων
Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης.
 Κατάθεση από το φοιτητή στην γραμματεία του Τμήματός του
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου 15ημέρου, του
εκάστοτε μήνα, των παρακάτω
1) Αίτηση έναρξης Πρακτικής άσκησης (έντυπο 1)
2)
Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα
Απασχόλησης
για
πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη από τον Φορέα Απασχόλησης) (έντυπο 2)
3) Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας» (ΕΣΠΑ) (σε περίπτωση που επιθυμεί χρηματοδότηση
από την Πράξη) (έντυπο 3)


Διαβίβαση από τη Γραμματεία του Τμήματος, στην Επιτροπή
Πρακτικής Άσκησης, όλων των εγγράφων των αιτούμενων
φοιτητών προς έγκριση και τοποθέτηση στους φορείς
Πρακτικής Άσκησης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η επιτροπή ΠΑ του Τμήματος αξιολογεί τις αιτήσεις έναρξης ΠΑ
και συντάσσει το Πρακτικό συνεδρίασης επιτροπής Πρακτικής
Άσκησης για τοποθέτηση Φοιτητών/τριων σε Θέσεις ΠΑ &
ορισμού Εποπτών Καθηγητών ΠΑ, το οποίο αφορά όλους τους
φοιτητές. (έντυπο 4)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΣΠΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιπροσθέτως η Επιτροπή ΠΑ εξετάζει, εφόσον υπάρχουν, τις
αιτήσεις των φοιτητών/τριων για χρηματοδότηση της ΠΑ από την
πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας», και αποφασίζει για την ένταξη τους, με βάση
τις διαθέσιμες χρηματοδοτούμενες θέσεις, όπως προκύπτουν
από τον προγραμματισμό της πράξης και την απορροφητικότητα
που ήδη έχει επιτευχθεί. Στην περίπτωση που, ο αριθμός των
αιτήσεων είναι μεγαλύτερος των διαθέσιμων θέσεων, η Επιτροπή
τις αξιολογεί με κριτήρια α) το μέσο όρο της επίδοσης των
αιτούντων φοιτητών στα δέκα (10) μαθήματα που έχουν επιτύχει
την υψηλότερη βαθμολογία (κριτήριο αριστείας), και β) τον
αριθμό ECTS που αντιστοιχεί στα μαθήματα που έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς (κριτήριο τελειόφοιτου).
Ο συνολικός αξιολογικός βαθμός γίνεται βάσει της σχέσης:
ΒΑΘΜΟΣ= Μ.Ο10 + ECTS
10
210
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Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία που μπορεί να επιτύχει ένας
φοιτητής είναι 2.
Σημειώνεται ότι ο Μ.Ο και τα ECTS αναγράφονται στην Βεβαίωση
Προϋποθέσεων Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης και εξάγονται αυτόματα
από το πληροφοριακό σπουδαστικό σύστημα.

Από την Επιτροπή ΠΑ συντάσσεται το Πρακτικό συνεδρίασης
επιτροπής Πρακτικής Άσκησης για την ένταξη ΠΑ προς
χρηματοδότηση από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ «Πρακτική
Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας» το
οποίο αφορά τους φοιτητές που αιτήθηκαν χρηματοδότησης
(έντυπο 5)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΣΠΑ

 Μετά την κοινοποίηση του πρακτικού συνεδρίασης της
Επιτροπής πρακτικής άσκησης για την ένταξη της ΠΑ προς
χρηματοδότηση από την από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας» στον ιστότοπο του Τμήματος, οι φοιτητές/τριες που
δεν εγκρίθηκε η χρηματοδότησή τους, έχουν το δικαίωμα να
υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων
προκειμένου να επαναξιολογηθεί η αίτηση χρηματοδότησής
τους σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ανάρτηση τους.
 Ακολουθεί απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων η οποία
κοινοποιείται στους πίνακες ανακοινώσεων της γραμματείας του
Τμήματος.
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ενστάσεων είναι τριμελής και
ορίζεται από την Συνέλευση του κάθε Τμήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΑΣΚΗΣΗΣ

 Υπογραφή Ειδικής Σύμβαση Εργασίας μεταξύ Τμήματος,
φορέα απασχόλησης και φοιτητή ( αρχικά υπογράφει ο φορέας
και ο φοιτητής και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του τμήματος)
 Παραλαβή βιβλίου Πρακτικής Άσκησης από την Γραμματεία
του Τμήματος (εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης
ηλεκτρονικού βιβλίου)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ

 Ο φοιτητής οφείλει να συμπληρώνει ηλεκτρονικά το βιβλίο ΠΑ
ημερησίως με τα αντικείμενα απασχόλησής του στο
πληροφοριακό
σύστημα
ΔΑΣΤΑ/ΠΑ
(http://dasta.teipat.gr/pa/about) λη χειρόγραφα εφόσον η
προαναφερθείσα υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη κατά την έναρξη
της πρακτικής άσκησης του φοιτητή.
 Ο φοιτητής οφείλει να ενημερώνει τον επόπτη καθηγητή του
για οποιαδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την διάρκεια της
πρακτικής του άσκησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

Διαδικασία λήξης Πρακτικής Άσκησης
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ

Κατάθεση στην Γραμματεία του Τμήματος από τον φοιτητή:
 Αίτηση επικύρωσης πρακτικής άσκησης (έντυπο 8)
 Βεβαίωση φορέα απασχόλησης υλοποίησης της ΠΑ (έντυπο 9)
 Βιβλίο πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένο από τον φοιτητή και
σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον φορέα απασχόλησης
(στην περίπτωση του χειρόγραφου βιβλίου ΠΑ)
 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από το
Φορέα Απασχόλησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό
σύστημα ΔΑΣΤΑ/ΓΠΑ ή χειρόγραφα εφόσον δεν παρέχεται η ηλεκτρονική
υπηρεσία) (έντυπο 10)

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον
Φοιτητή (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα
ΔΑΣΤΑ/ΓΠΑ ή χειρόγραφα εφόσον δεν παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία)

(έντυπο 11)

 Ο επόπτης ΠΑ συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση στο βιβλίο ΠΑ
 Τελική επικύρωση από Πρόεδρο Τμήματος
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Που μπορώ να κάνω
Πρακτική Άσκηση;

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη
πρακτική τους άσκηση:
 Σε φορείς απασχόλησης της ημεδαπής και συγκεκριμένα
Α. Σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., σε
επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
Β. Σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα
Β1. Μέσω ΟΑΕΔ
Ο εργοδότης επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση του
φοιτητή σε ποσοστό 50% επί του συνόλου των αποδοχών που έχει
καταβάλλει στον φοιτητή.
Β2. Μέσω ΕΣΠΑ
Η πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ δεν διαφοροποιείται ως προς τις
προϋποθέσεις μαθημάτων, επιλέξιμο εξάμηνο, χρονική περίοδος
έναρξης και ημερολογιακή διάρκεια σε σχέση με την Π.Α. μέσω ΟΑΕΔ.
Ως προς την αποζημίωση που λαμβάνει ο ασκούμενος φοιτητής κατά
την διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, καλύπτεται εν μέρει
από τους πόρους του προγράμματος και καταβάλλεται από τον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
και εν μέρει από τον φορέα απασχόλησης. Η ασφαλιστική κάλυψη
έναντι επαγγελματικού κινδύνου είναι ίδια (1%) και καλύπτεται από
τον ΕΛΚΕ.
Επιπλέον είναι υποχρεωτική η εγγραφή του φορέα απασχόλησης στο
ηλεκτρονικό Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης
«ΑΤΛΑΣ» του Υπουργείου Παιδείας ( https://submit-atlas.grnet.gr/ )
και ανάρτηση δημοσίευσης της /των θέσης/σεων ΠΑ
 Σε φορείς απασχόλησης της αλλοδαπής,
Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν εξάμηνη ΠΑ στο
εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα στου
ασκούμενου. Δεν δικαιούνται την αντίστοιχη αποζημίωση των
ασκούμενων στην ημεδαπή και συγκεκριμένα:

Α. Πραγματοποίηση μέσω ERASMUS
Το πρόγραμμα Erasmus δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να
πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του
εξωτερικού με διάρκεια κινητικότητας από 2-12 μήνες και με
δικαίωμα μηνιαίας επιχορήγησης ανάλογα με την χώρα υποδοχής. Οι
επιλέξιμες χώρες για κινητικότητα φοιτητών –ΠΑ ποικίλει και μπορεί
7

να υλοποιηθεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
σε συγκεκριμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να απευθύνεται, για
περισσότερες πληροφορίες, στο τμήμα Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Ποιες είναι οι
υποχρεώσεις μου
προς τον φορέα
απασχόλησης;

Δικαιούμαι άδεια
απουσίας κατά την
διάρκεια της
πρακτικής άσκησης;

Μπορεί να υπάρξει
αλλαγή φορέα κατά
την διάρκεια της
πρακτικής άσκησης;

Ο ασκούμενος υποχρεούται να ακολουθεί στο χώρο εργασίας του,
τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας και κάθε άλλη ρύθμιση
που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή της υπηρεσίας.
Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού
χώρου μπορούν να οδηγήσουν στην διακοπή της απασχόλησης.
Ειδικότερα, φοιτητής που τοποθετείται από το Τμήμα του σε θέση
πρακτικής άσκησης του Δημοσίου Τομέα και δεν παρουσιάζεται το
αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της πρακτικής του
άσκησης, αποκλείεται από την θέση αυτή, η οποία αποδεσμεύεται
και μπορεί να διατεθεί για κάλυψη από άλλο ασκούμενο.

Κατά την διάρκεια της πρακτική άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής
μπορεί να απουσιάσει δικαιολογημένα, για σοβαρούς λόγους, έως
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά στην διάρκεια του εξαμήνου. Οι
απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης.

Σε περίπτωση που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν
ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των
ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί , είναι δυνατόν , ύστερα από
απόφαση της Επιτροπής ΠΑ του τμήματος να διακοπεί η άσκηση στον
συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Στην περίπτωση που ο ασκούμενος
διαπιστώσει ότι δεν ασχολείται σε αντικείμενα της ειδικότητάς του ,
οφείλει να ενημερώσει τον υπεύθυνο επόπτη του. Ο επόπτης
αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι. Στην
περίπτωση που συντρέχει λόγος, ο φοιτητής τοποθετείται σε άλλη
θέση. Για τους μήνες που απασχολήθηκε ο φοιτητής, συμπληρώνει το
βιβλίο ΠΑ και παίρνει την σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη. Στην
συνέχεια, πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στη νέα θέση, μόνο για το
διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση του απαιτούμενου
χρονικού διαστήματος της πρακτικής άσκησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έντυπα Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο

Τίτλος

1

Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης

2

Βεβαίωση φορέα απασχόλησης αποδοχής πραγματοποίησης πρακτικής
άσκησης

3

Αίτηση χρηματοδότησης από την πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ «Πρακτική
Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας»

4

Πρακτικό συνεδρίασης επιτροπής πρακτικής άσκησης για τοποθέτηση
φοιτητών/τριων σε Θέσεις ΠΑ & ορισμού εποπτών καθηγητών ΠΑ

5

Πρακτικό συνεδρίασης επιτροπής πρακτικής άσκησης για την ένταξη ΠΑ προς
χρηματοδότηση από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας»

6a1

Ειδική σύμβαση εργασίας πρακτικής άσκησης φοιτητών σε ιδιωτική
επιχείρηση (κάτω των 25 ετών)

6a2

Ειδική σύμβαση εργασίας πρακτικής άσκησης φοιτητών σε ιδιωτική
επιχείρηση (άνω των 25 ετών)

6b

Ειδική σύμβαση εργασίας πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιο φορέα

6c1

Ειδική σύμβαση εργασίας πρακτικής άσκησης φοιτητών σε ιδιωτική
επιχείρηση με μερική χρηματοδότηση από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας»
(κάτω των 25 ετών)

6c2

Ειδική σύμβαση εργασίας πρακτικής άσκησης φοιτητών σε ιδιωτική
επιχείρηση με μερική χρηματοδότηση από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας»
(άνω των 25 ετών)

6d

Ειδική σύμβαση εργασίας πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιο φορέα με
χρηματοδότηση από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας»

7a

Πρακτικό επικοινωνίας επόπτη καθηγητή ΠΑ & υπευθύνου φορέα
απασχόλησης

7b

Πρακτικό επίσκεψης επόπτη καθηγητή ΠΑ στην έδρα του φορέα
απασχόλησης

8

Αίτηση επικύρωσης Πρακτικής Άσκησης

9

Βεβαίωση φορέα απασχόλησης υλοποίησης της ΠΑ

10

Αξιολόγηση δεξιοτήτων & συμπεριφοράς φοιτητή/τριας από τον επόπτη του
φορέα απασχόλησης στο πλαίσιο εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης

11

Αξιολόγηση του φορέα απασχόλησης από τον/την φοιτητή/τρια στο πλαίσιο
εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης

Α ΙΤ ΗΣΗ ΕΝΑΡ ΞΗΣ ΠΡ Α ΚΤΙ ΚΗΣ Α ΣΚΗΣΗΣ

Επώνυμο:
Όνομα:

Προς:
Όνομα Πατέρα:

Τμήμα xxxxxxx

Όνομα Μητέρας:
Α.Μ. Τμήματος:

Σχολή xxxxxx xxxxxx

Τυπ. εξάμηνο φοίτησης:

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τόπος Γέννησης:

Παρακαλώ όπως, εγκρίνετε την
πραγματοποίηση, της εξάμηνης Πρακτικής
Άσκησης μου, στην Επιχείρηση / Υπηρεσία με:
επωνυμία :

Ημερομηνία Γέννησης:
Αρ. Αστυν. Ταυτότητας:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΜΟΝΙΜΗΣ) ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οδός:
Αριθμός:

Τ.Κ.:

Πόλη/Χωριό:

και έδρα:

Νομός:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο Οικίας:
η οποία, σύμφωνα με τη Βεβαίωση που
επισυνάπτω, αποδέχεται να με εκπαιδεύσει

Κινητό Τηλέφωνο:
Ε-mail:

Ο/Η Αιτών/ούσα
Πάτρα,

/

/

201

(Υπογραφή)

Συνημμένο:Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα
Απασχόλησης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, νόμιμος/η εκπρόσωπος της Επιχείρησης/του Δημόσιου φορέα,
με επωνυμία:
εδρεύει στην Δ/νση:
έχει ως κύκλο εργασιών/αντικείμενο:
β ε β α ι ώ ν ω τα εξής:
1) Δεχόμαστε το αίτημα, του/της

του

, Φοιτητή/τριας του Τμήματος

,

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, να πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση του / της, στην Επιχείρησή /
στον φορέα μας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Ν.1404/83 και το ΠΔ 174/85.
2) Υπεύθυνος / η της Επιχείρησής / του φορέα μας, για την εν λόγω Πρακτική Άσκηση, ορίζεται,
ο/η κος/κα

, με τίτλο Σπουδών:
και θέση στην

Επιχείρησή/φορέα μας:

.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του/της είναι:

(Τηλ. Εργασίας) και

(e-mail / FAX).
3) Τα αντικείμενα, στα οποία θα ασκηθεί-εκπαιδευτεί ο/η Φοιτητής/τρια, κατά τη διάρκεια
της Πρακτικής Άσκησης του/της, θα είναι:
α)
β)
γ)
δ)
(αναγράφονται τα Τμήματα-Τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης/Δημόσιου φορέα που θα ασκηθεί ο/η εκπαιδευόμενος/η)

4) Δεσμευόμαστε ότι θα εγγραφούμε ηλεκτρονικά στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της
Πρακτικής Άσκησης «ΑΤΛΑΣ» του Υπουργείου Παιδείας ( https://submit-atlas.grnet.gr/ ) και θα
προβούμε σε ανάρτηση δημοσίευσης για την εν λόγω θέση, εφόσον αυτή θα χρηματοδοτηθεί από
την πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ « Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας».
5) Η πρακτική άσκηση του/της Φοιτητή/τριας, θα αρχίσει, μετά την υπογραφή της σχετικής ειδικής
σύμβασης εργασίας, από όλους τους εμπλεκόμενους, για τους όρους της οποίας, έχω ήδη
ενημερωθεί από τον/την Φοιτητή/τρια.
,

/

/ 201

Για το Φορέα Απασχόλησης
(Ονοματεπώνυμο)

(Ιδιότητα)

(Υπογραφή Σφραγίδα)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
από την ΠΡΑΞΗ του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας»
Προς:
Τμήμα xxxxxxxxx xxxx
Επώνυμο:

Σχολή xxxxxxx xxxxxxx

Όνομα:

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Όνομα Πατέρα:

Παρακαλώ,

όπως

εγκρίνετε

τη

χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησής

Α.Μ. Τμήματος:

μου, από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας», του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μάθηση”, η οποία συγχρηματοδοτείται από
Τηλέφωνο Οικίας :

την

Ευρωπαϊκή

Ένωση

Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Κινητό Τηλέφωνο :
Ε-mail:

Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή)

Πάτρα,

(Ευρωπαϊκό

/

/

201

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxxx xxxxx

Τηλ: 2610 xxxxx

E-mail: xxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ σε ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ &
ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑ
για το ΜΗΝΑ……………. 201..

Στην Πάτρα σήμερα, ..../...../201.., και ώρα ...:... συνήλθε στο γραφείο του Αν. Καθηγητή, , κου
Καμπουρίδη Γεώργιου, η ορισθείσα με απόφαση της από 04-03-2011/Α.Π. 3149 του Συμβουλίου
του ΤΕΙ Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις
έναρξης Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών/τριων του Τμήματος, που υποβλήθηκαν έως και την
τελευταία εργάσιμη ημέρα, του πρώτου 15ήμερου, του μηνός ……….,
Η επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη του Τμήματος:
1. Καμπουρίδης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ως Πρόεδρος
της Επιτροπής ΠΑ.
2. Τσινόπουλος Στέφανος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. , ως 1ο Μέλος
της Επιτροπής ΠΑ .
3. Μαυρίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ως 2ο Μέλος
της Επιτροπής ΠΑ .
Κατά την συνεδρίαση της επιτροπής ήσαν άπαντες παρόντες.
Η επιτροπή μετά από λεπτομερή εξέταση των αιτήσεων των Φοιτητών/τριων ενέκρινε όλες τις
αιτήσεις των Φοιτητών/τριων, διότι οι φορείς υποδοχής ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια του
κανονισμού ΠΑ του Τμήματος.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή ΠΑ συνέταξε τον Πίνακα «Τοποθέτηση Φοιτητών/τριων σε θέσεις ΠΑ
και Ορισμός Εποπτών Καθηγητών/τριων για το μήνα ………201….», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος Πρακτικού.
Η επιτροπή ΠΑ:
Ο Πρόεδρος

………….

Τα μέλη

1. ……………

2. ………….

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Πίνακας «Τοποθέτηση Φοιτητών/τριων σε θέσεις ΠΑ και Ορισμός Εποπτών Καθηγητών/τριων για το μήνα
……………………..201…»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxxx xxxxx

Τηλ: 2610 xxxxx

E-mail: xxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxxx

Γ Ρ ΑΦ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

Πίνακας «Τοποθέτηση Φοιτητών/τριων σε θέσεις ΠΑ και Ορισμός Εποπτών Καθηγητών/τριων
για το μήνα………….. 201….»

Α/Α

1
2
3
4
5

Ονοματεπώνυμο
Φοιτητή/τριας

Επιχείρηση
ΑΜ Φοιτ.

Επόπτης Επιχείρησης
(επωνυμία και έδρα)

Επόπτης Καθηγητής

Παρατηρήσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxxx xxxxx

Τηλ: 2610 xxxxx

E-mail: xxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
για την ΕΝΤΑΞΗ ΠΑ προς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ από την ΠΡΑΞΗ του
ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας»
για το ΜΗΝΑ…….…… 201..
Στην Πάτρα σήμερα, ….../….../201…., και ώρα ….:….. συνήλθε στο γραφείο του Αν. Καθηγητή, κου
Καμπουρίδη Γεώργιου, Επιστημονικού Υπευθύνου για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της
Πράξης, του Επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και
δια Βίου Μάθηση”, «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», η
οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους, η ορισθείσα με την από 04.03.2011/Α.Π.3149 απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ,
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις ένταξης ΠΑ
προς χρηματοδότηση από την προαναφερθείσα Πράξη, που υποβλήθηκαν από Φοιτητές/τριες του
Τμήματος έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα, του πρώτου 15ήμερου, του τρέχοντος μηνός.
Η επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη ΕΠ του Τμήματος:
1. Καμπουρίδης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ως Πρόεδρος
της Επιτροπής ΠΑ.
2. Τσινόπουλος Στέφανος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. , ως 1ο Μέλος
της Επιτροπής ΠΑ .
3. Μαυρίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ως 2ο Μέλος
της Επιτροπής ΠΑ .
Κατά την συνεδρίαση της επιτροπής ήσαν άπαντες παρόντες.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη πρώτον, ότι οι διαθέσιμες προς χρηματοδότηση θέσεις ΠΑ από
την προαναφερθείσα Πράξη για τον τρέχοντα μήνα είναι……. (…) και δεύτερον, τις επιδόσεις των
αιτούντων φοιτητών/τριων στα μαθήματα ειδικότητας τους, ενέκρινε την χρηματοδότηση ΠΑ από
την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας» σύμφωνα με
τον επισυναπτόμενο πίνακα.
Η Επιτροπή ΠΑ:
Ο Πρόεδρος

…….

Τα μέλη

1. ……..

2. …..

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Πίνακας «Χρηματοδοτούμενες ΠΑ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», για το μήνα ……………..…. 201……»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxxx xxxxx

Τηλ: 2610 xxxxx

E-mail: xxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

Πίνακας «Χρηματοδοτούμενες ΠΑ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε.από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας» για τον μήνα……………. 201…»

Χρηματοδότηση από την
Πράξη

Παρατηρήσεις

1

ΝΑΙ

-

2

ΝΑΙ

-

3

ΝΑI

-

4

ΝΑΙ

-

5

ΝΑΙ

-

6

ΝΑΙ

-

7

ΝΑΙ

-

Α/Α

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή/τριας

ΑΜ
Φοιτητή

Μέσος όρος επίδοσης
στα μαθήματα
ειδικότητας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxxx xxxxx

Τηλ: 2610 xxxxx

E-mail: xxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Μεταξύ της επιχείρησης με επωνυμία:

,

που εδρεύει στην Δ/νση:

και

εκπροσωπείται από τ

και του Προέδρου του

Τμήματος

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,

ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/20-3-86 (ΦΕΚ 183/τ.Β΄/14-4-86) των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/16-6-86 (ΦΕΚ 453/τ.Β΄/16-7-86) απόφαση των
ίδιων Υπουργών, σ υ ν ά π τ ε τ α ι Ε ξ ά μ η ν η ( 6 ) Ε ι δ ι κ ή Σ ύ μ β α σ η Ε ρ γ α σ ί α ς, για την Πρακτική Άσκηση
του/της Φοιτητή/τριας

του

με αρ. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Φοιτητή/τριας του Τμήματος

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας , με ημερομηνίας Έναρξης την
και λήξης την

και με τους παρακάτω όρους:

1. Ο/Η Ασκούμενος/η Φοιτητής/τρια στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο
λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή
κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Για τη συμμόρφωση του/της Ασκούμενου/νης με τα
παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο α, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.
2. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η παρούσα Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως με το πέρας της
υποχρέωσης για άσκηση του/της φοιτητή/τριας.
3. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων της, υποχρεούται να
συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του/της ασκούμενου/νης
Φοιτητή/τριας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. εδάφιο γ, της Ε5/1797/86 κοινής
απόφασης.
4. Η επιχείρηση, σε συνεργασία με τον Επόπτη Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος του/της
ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας, οφείλει να τον/την απασχολεί-εκπαιδεύει στο πλαίσιο του περιγράμματος
Πρακτικής Άσκησης της ειδικότητάς του/της, όπως αυτό εξειδικεύεται στο Παράρτημα «Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Κατάρτισης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τριας» της παρούσης και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της.
5. Η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας για το διάστημα της Πρακτικής
του/της Άσκησης καθορίζεται με την κοινή Υ.Α. Ε5/1797/20-3-1986 “σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας”, ήτοι
25x22,83x80%=456,60€ και καταβάλλεται από την επιχείρηση σε μηνιαία βάση.

Οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές Τ.Ε.Ι.
επιχορηγούνται, σύμφωνα με την Υ.Α. Ε5/4825/ (Φεκ. 453/16-7-1986, τ. Β΄), από τον ΟΑΕΔ «σε ποσοστό 50 %
επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης».
6. Η επιχείρηση οφείλει, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/3-3-86 των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. Β, 168/86), να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α.
τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια, κατά το χρόνο της πρακτικής του/της άσκησης, έναντι επαγγελματικού
κινδύνου.
Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της
καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον/στην ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια (12η ασφαλιστική κλάση στο
ΙΚΑ).
7. Ο/η ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της άσκησης, εκτός από το δικαίωμα
της αποζημίωσης και ασφάλισής έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα
εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351/83.
8. Ο ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια

δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την

προσυπογράφει.
Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για την επιχείρηση, ένα για το Τμήμα xxxxxx
xxxxx του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ένα για τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τριας.
Πάτρα,

/

/

201

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Τμήμα xxxxx xxxxxx. του ΤΕΙ Δυτικής

Για την Επιχείρηση

Ελλάδας

(Ονοματεπώνυμο)
Πρόεδρος του Τμήματος xxxxx xxxxxx, Αν.
Καθηγητής

(Ιδιότητα)

(Υπογραφή Σφραγίδα)

Προσυπογράφει ο/η Φοιτητής/τρια

(Υπογραφή)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxx xxxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxxx xxxx

Τηλ: 2610 xxxx

E-mail: xxxxx@teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

« Π ρ ό γ ρ αμ μ α Ε κπ αί δε υ σ η ς Κ ατ άρ τ ισ η ς Π ρ α κτ ική ς Ά σ κη σ η ς
Φ ο ιτ η τ ή / τ ρ ιας »
Μεταξύ των τριών οριζόμενων και κατανομαζόμενων στο κύριο τμήμα της παρούσας ειδικής σύμβασης
εργασίας Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριων, ήτοι, 1) του Φορέα Απασχόλησης, 2) του Προέδρου του
Τμήματος προέλευσης του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας και 3) του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας,
σ υ μ φ ω ν ε ί τ α ι ότι τα αντικείμενα, στα οποία θα ασκηθεί-εκπαιδευτεί ο/η Φοιτητής/τρια, κατά τη διάρκεια
της Πρακτικής Άσκησης του/της, θα είναι:

α)

β)

γ)

δ)

Ο Φορέας Απασχόλησης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ο/Η Φοιτητής/τρια

(Υπογραφή Σφραγίδα

(Υπογραφή)

(Υπογραφή )

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxxx xxx

Τηλ: 2610 xxxxxx

E-mail: xxxxx@teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Μεταξύ της επιχείρησης με επωνυμία:

,

που εδρεύει στην Δ/νση:

και

εκπροσωπείται από τ

και του Προέδρου του

Τμήματος

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,

ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/20-3-86 (ΦΕΚ 183/τ.Β΄/14-4-86) των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/16-6-86 (ΦΕΚ 453/τ.Β΄/16-7-86) απόφαση των
ίδιων Υπουργών, σ υ ν ά π τ ε τ α ι Ε ξ ά μ η ν η ( 6 ) Ε ι δ ι κ ή Σ ύ μ β α σ η Ε ρ γ α σ ί α ς, για την Πρακτική Άσκηση
του/της Φοιτητή/τριας

του

με αρ. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Φοιτητή/τριας του Τμήματος

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας , με ημερομηνίας Έναρξης την
και λήξης την

και με τους παρακάτω όρους:

1. Ο/Η Ασκούμενος/η Φοιτητής/τρια στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο
λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή
κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Για τη συμμόρφωση του/της Ασκούμενου/νης με τα
παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο α, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.
2. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η παρούσα Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως με το πέρας της
υποχρέωσης για άσκηση του/της φοιτητή/τριας.
3. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων της, υποχρεούται να
συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του/της ασκούμενου/νης
Φοιτητή/τριας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. εδάφιο γ, της Ε5/1797/86 κοινής
απόφασης.
4. Η επιχείρηση, σε συνεργασία με τον Επόπτη Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος του/της
ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας, οφείλει να τον/την απασχολεί-εκπαιδεύει στο πλαίσιο του περιγράμματος
Πρακτικής Άσκησης της ειδικότητάς του/της, όπως αυτό εξειδικεύεται στο Παράρτημα «Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Κατάρτισης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τριας» της παρούσης και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της.
5. Η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας για το διάστημα της Πρακτικής
του/της Άσκησης καθορίζεται με την κοινή Υ.Α. Ε5/1797/20-3-1986 “σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας”, ήτοι
25x26,18x80%=523,60€ και καταβάλλεται από την επιχείρηση σε μηνιαία βάση.

Οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές Τ.Ε.Ι.
επιχορηγούνται, σύμφωνα με την Υ.Α. Ε5/4825/ (Φεκ. 453/16-7-1986, τ. Β΄), από τον ΟΑΕΔ «σε ποσοστό 50 %
επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης».
6. Η επιχείρηση οφείλει, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/3-3-86 των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. Β, 168/86), να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α.
τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια, κατά το χρόνο της πρακτικής του/της άσκησης, έναντι επαγγελματικού
κινδύνου.
Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της
καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον/στην ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια (12η ασφαλιστική κλάση στο
ΙΚΑ).
7. Ο/η ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της άσκησης, εκτός από το δικαίωμα
της αποζημίωσης και ασφάλισής έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα
εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351/83.
8. Ο ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια

δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την

προσυπογράφει.
Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για την επιχείρηση, ένα για το Τμήμα xxxxxx .
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ένα για τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τριας.
Πάτρα,

/

/

201

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Τμήμα xxxxxxxx. του ΤΕΙ Δυτικής

Για την Επιχείρηση

Ελλάδας

(Ονοματεπώνυμο)
Πρόεδρος του Τμήματος xxxxxx xxxxxx, Αν.
Καθηγητής

(Ιδιότητα)

(Υπογραφή Σφραγίδα)

Προσυπογράφει ο/η Φοιτητής/τρια

(Υπογραφή)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxxx xxxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxx xxxxx

Τηλ: 2610 xxxxx

E-mail: xxxxxx@teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

« Π ρ ό γ ρ αμ μ α Ε κπ αί δε υ σ η ς Κ ατ άρ τ ισ η ς Π ρ α κτ ική ς Ά σ κη σ η ς
Φ ο ιτ η τ ή / τ ρ ιας »
Μεταξύ των τριών οριζόμενων και κατανομαζόμενων στο κύριο τμήμα της παρούσας ειδικής σύμβασης
εργασίας Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριων, ήτοι, 1) του Φορέα Απασχόλησης, 2) του Προέδρου του
Τμήματος προέλευσης του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας και 3) του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας,
σ υ μ φ ω ν ε ί τ α ι ότι τα αντικείμενα, στα οποία θα ασκηθεί-εκπαιδευτεί ο/η Φοιτητής/τρια, κατά τη διάρκεια
της Πρακτικής Άσκησης του/της, θα είναι:

α)

β)

γ)

δ)

Ο Φορέας Απασχόλησης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ο/Η Φοιτητής/τρια

(Υπογραφή Σφραγίδα

(Υπογραφή)

(Υπογραφή )

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxxx xxxxx

Τηλ: 2610 369xxxxx

E-mail: xxxxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

ΕΙΔΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Website:http://pa.teipat.gr

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
σε ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ
Μεταξύ του δημόσιου φορέα με επωνυμία:

,

που εδρεύει στην Δ/νση:

και

εκπροσωπείται από τ
Τμήματος

και του Προέδρου του
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,

ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/20-3-86 (ΦΕΚ 183/τ.Β΄/14-4-86)
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/16-6-86 (ΦΕΚ
453/τ.Β΄/16-7-86) απόφαση των ίδιων Υπουργών, σ υ ν ά π τ ε τ α ι Ε ξ ά μ η ν η ( 6 ) Ε ι δ ι κ ή Σ ύ μ β α σ η Ε ρ γ α σ ί α ς,
για την Πρακτική Άσκηση
του/της Φοιτητή/τριας

του

με αρ. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Φοιτητή/τριας του Τμήματος

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας , με ημερομηνίας Έναρξης την
και λήξης την

και με τους παρακάτω όρους:

1. Ο/Η Ασκούμενος/η Φοιτητής/τρια στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το
ωράριο λειτουργίας του Δημόσιου φορέα, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας, καθώς και
κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα. Για τη συμμόρφωση
του/της Ασκούμενου/νης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο α,
της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.
2. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η παρούσα Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως με το
πέρας της υποχρέωσης για άσκηση του/της σπουδαστή/στριας.
3. Ο Δημόσιος φορέας, στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων του,
υποχρεούται να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του/της
ασκούμενου/νης Σπουδαστή/στριας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. εδάφιο γ,
της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης.
4. Ο Δημόσιος φορέας, σε συνεργασία με τον Επόπτη Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος
του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας, οφείλει να τον/την απασχολεί-εκπαιδεύει στο πλαίσιο του
περιγράμματος Πρακτικής Άσκησης της ειδικότητάς του/της, όπως αυτό εξειδικεύεται στο
Παράρτημα «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κατάρτισης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τριας» της
παρούσης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
5. Ο Φορέας απασχόλησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ Α, 307), αναλαμβάνει
την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 176,08€ στoν εκπαιδευόμενο, εφόσον υπάρχει
θεσμοθετημένη θέση απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητή/τριας ΤΕΙ.

6. Ο Δημόσιος φορέας οφείλει, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/3-3-86 των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. Β, 168/86), να
ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια, κατά το χρόνο της πρακτικής του/της
άσκησης, έναντι επαγγελματικού κινδύνου.
Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1%
επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον/στην ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια (12η
ασφαλιστική κλάση στο ΙΚΑ).
7. Ο/η ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της άσκησης, εκτός από το
δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο
δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
12 του Ν.1351/83.
8. Ο ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την
προσυπογράφει.
Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον Δημόσιο φορέα, ένα για το
Τμήμα xxxxxxxx. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ένα για τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια.
Πάτρα,

/

/
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Τμήμα xxxxxxxx του ΤΕΙ Δυτικής

Για τον Δημόσιο Φορέα Απασχόλησης

Ελλάδας

(Ονοματεπώνυμο)
Πρόεδρος του Τμήματος xxxxx xxxxxx, Αν.
Καθηγητής

(Ιδιότητα)

(Υπογραφή Σφραγίδα)

Προσυπογράφει ο/η Φοιτητής/τρια

(Υπογραφή)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxxx xxxxx

Τηλ: 2610 xxxxxx

E-mail: xxxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

« Π ρ ό γ ρ αμ μ α Ε κπ αί δε υ σ η ς Κ ατ άρ τ ισ η ς Π ρ α κτ ική ς Ά σ κη σ η ς
Φ ο ιτ η τ ή / τ ρ ιας »
Μεταξύ των τριών οριζόμενων και κατανομαζόμενων στο κύριο τμήμα της παρούσας ειδικής σύμβασης
εργασίας Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριων, ήτοι, 1) του Φορέα Απασχόλησης, 2) του Προέδρου του
Τμήματος προέλευσης του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας και 3) του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας,
σ υ μ φ ω ν ε ί τ α ι ότι τα αντικείμενα, στα οποία θα ασκηθεί-εκπαιδευτεί ο/η Φοιτητής/τρια, κατά τη διάρκεια
της Πρακτικής Άσκησης του/της, θα είναι:

α)

β)

γ)

δ)

Ο Φορέας Απασχόλησης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ο/Η Φοιτητής/τρια

(Υπογραφή Σφραγίδα

(Υπογραφή)

(Υπογραφή )

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxxx xxxxx

Τηλ: 2610 xxxxxx

E-mail: xxxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ΜΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με την επωνυμία
«ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών
καθηγητή

, της επιχείρησης με επωνυμία:

που εδρεύει στην Δ/νση:
και εκπροσωπείται από τ

και του Προέδρου του Τμήματος
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,

ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/20-3-86
(ΦΕΚ 183/τ.Β΄/14-4-86) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την
Ε5/4825/16-6-86 (ΦΕΚ 453/τ.Β΄/16-7-86) απόφαση των ίδιων Υπουργών
και την υπ’ αριθμ

απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σ υ ν ά π τ ε τ α ι

Ε ξ ά μ η ν η ( 6 ) Ε ι δ ι κ ή Σ ύ μ β α σ η Ε ρ γ α σ ί α ς, για την Πρακτική Άσκηση του/της
Φοιτητή/τριας

του

με αρ. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

του Τμήματος

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με ημερομηνία Έναρξης την
και λήξης την

και με τους παρακάτω όρους:

1. Ο/Η Ασκούμενος/η Φοιτητής/τρια στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο
λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή
κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Για τη συμμόρφωση του/της Ασκούμενου/νης με τα
παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο α, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.
2. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η παρούσα Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως με το πέρας της
υποχρέωσης για άσκηση του/της Φοιτητή/τριας.
3. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων της, υποχρεούται να
συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. εδάφιο γ, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης.
4. Η επιχείρηση, σε συνεργασία με τον Επόπτη Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της
ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας, οφείλει να τον/την απασχολεί-εκπαιδεύει στο πλαίσιο του περιγράμματος
Πρακτικής Άσκησης της ειδικότητάς του/της, όπως αυτό εξειδικεύεται στο Παράρτημα «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Κατάρτισης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τριας» της παρούσης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

1. Η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας για το διάστημα της Πρακτικής
του/της Άσκησης καθορίζεται με την κοινή Υ.Α. Ε5/1797/20-3-1986 “σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας”, ήτοι
25x22,83x80%=456.60€ και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Η προαναφερθείσα προβλεπόμενη μηνιαία
αποζημίωση θα καλυφθεί ως εξής: α) Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του, με
χρηματοδότηση από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας»
(Κωδικός Έργου: MIS 5000614), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καταβάλει το ποσό των 269,89€ για κάθε μήνα ΠΑ και β) η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καταβάλει στον/στην ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια, το ποσό των 186,71€ μηνιαίως.
2. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του, με χρηματοδότηση επίσης από την προαναφερθείσα
Πράξη, αναλαμβάνει, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/3-3-86 των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. Β, 168/86), να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α.
τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια, κατά το χρόνο της πρακτικής του/της άσκησης, έναντι επαγγελματικού
κινδύνου.
Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της
καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον/στην ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια (12η ασφαλιστική κλάση στο
ΙΚΑ).
3. Ο/η ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της άσκησης, εκτός από το δικαίωμα
της αποζημίωσης και ασφάλισης έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα
εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351/83.
4. Ο ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την
προσυπογράφει.
Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ένα
για τον φορέα απασχόλησης, ένα για το Τμήμα xxxxxx του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ένα για τον/την ασκούμενο/νη
Φοιτητή/τρια.
Πάτρα,

/

/
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον φορέα απασχόλησης

Για το Τμήμα xxxxx xxxx του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

(Ονοματεπώνυμο)
o Πρόεδρος του Τμήματος
xxxxx xxxxx, Αν.Καθηγητής
(Ιδιότητα)
(Υπογραφή Σφραγίδα)

Για την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Προσυπογράφει ο/η Φοιτητής/τρια

Δρ. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής

(Υπογραφή & όνομα)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxx xxxxx

Τηλ: 2610 xxxxx

E-mail: xxxxx@teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

« Π ρ ό γ ρ αμ μ α Ε κπ αί δε υ σ η ς Κ ατ άρ τ ισ η ς Π ρ α κτ ική ς Ά σ κη σ η ς
Φ ο ιτ η τ ή / τ ρ ιας »
Μεταξύ των τριών οριζόμενων και κατανομαζόμενων στο κύριο τμήμα της παρούσας ειδικής σύμβασης
εργασίας Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριων, ήτοι, 1) του Φορέα Απασχόλησης, 2) του Προέδρου του
Τμήματος προέλευσης του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας και 3) του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας,
σ υ μ φ ω ν ε ί τ α ι ότι τα αντικείμενα, στα οποία θα ασκηθεί-εκπαιδευτεί ο/η Φοιτητής/τρια, κατά τη διάρκεια
της Πρακτικής Άσκησης του/της, θα είναι:

α)

β)

γ)

δ)

Ο Φορέας Απασχόλησης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ο/Η Φοιτητής/τρια

(Υπογραφή Σφραγίδα)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή )

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxx xxxxx

Τηλ: 2610 xxxxx

E-mail: xxxxx@teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ΜΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με την επωνυμία
«ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών
καθηγητή

, της επιχείρησης με επωνυμία:

που εδρεύει στην Δ/νση:
και εκπροσωπείται από τ

και του Προέδρου του Τμήματος
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,

ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/20-3-86
(ΦΕΚ 183/τ.Β΄/14-4-86) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την
Ε5/4825/16-6-86 (ΦΕΚ 453/τ.Β΄/16-7-86) απόφαση των ίδιων Υπουργών
και την υπ’ αριθμ

απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σ υ ν ά π τ ε τ α ι

Ε ξ ά μ η ν η ( 6 ) Ε ι δ ι κ ή Σ ύ μ β α σ η Ε ρ γ α σ ί α ς, για την Πρακτική Άσκηση του/της
Φοιτητή/τριας

του

με αρ. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

του Τμήματος

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με ημερομηνία Έναρξης την
και λήξης την

και με τους παρακάτω όρους:

1. Ο/Η Ασκούμενος/η Φοιτητής/τρια στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο
λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή
κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Για τη συμμόρφωση του/της Ασκούμενου/νης με τα
παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο α, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.
2. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η παρούσα Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως με το πέρας της
υποχρέωσης για άσκηση του/της Φοιτητή/τριας.
3. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων της, υποχρεούται να
συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. εδάφιο γ, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης.
4. Η επιχείρηση, σε συνεργασία με τον Επόπτη Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της
ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας, οφείλει να τον/την απασχολεί-εκπαιδεύει στο πλαίσιο του περιγράμματος
Πρακτικής Άσκησης της ειδικότητάς του/της, όπως αυτό εξειδικεύεται στο Παράρτημα «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Κατάρτισης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τριας» της παρούσης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

5. Η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας για το διάστημα της Πρακτικής
του/της Άσκησης καθορίζεται με την κοινή Υ.Α. Ε5/1797/20-3-1986 “σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας”, ήτοι
25x26,18x80%=523,60€ και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Η προαναφερθείσα προβλεπόμενη μηνιαία
αποζημίωση θα καλυφθεί ως εξής: α) Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του, με χρηματοδότηση
από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας» (Κωδικός Έργου: MIS
5000614), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό των 269,89€
για κάθε μήνα ΠΑ και β) η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον/στην ασκούμενο/νη
Φοιτητή/τρια, το ποσό των 186,71€ μηνιαίως.
6. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του, με χρηματοδότηση επίσης από την προαναφερθείσα
Πράξη, αναλαμβάνει, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/3-3-86 των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. Β, 168/86), να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. τον/την
ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια, κατά το χρόνο της πρακτικής του/της άσκησης, έναντι επαγγελματικού κινδύνου.
Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της
καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον/στην ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια (12η ασφαλιστική κλάση στο
ΙΚΑ).
7. Ο/η ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της
αποζημίωσης και ασφάλισης έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή
συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351/83.
8. Ο ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την
προσυπογράφει.
Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,
ένα για τον φορέα απασχόλησης, ένα για το Τμήμα xxxx xxxx του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ένα για τον/την
ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια.
Πάτρα,

/

/
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον φορέα απασχόλησης

Για το Τμήμα xxxx xxxx του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

(Ονοματεπώνυμο)
o Πρόεδρος του Τμήματος
xxxx xxxxx, Αν.Καθηγητής
(Ιδιότητα)
(Υπογραφή Σφραγίδα)

Για την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Προσυπογράφει ο/η Φοιτητής/τρια

Δρ. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής

(Υπογραφή & όνομα)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxx xxxxx

Τηλ: 2610xxxx

E-mail: xxxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

« Π ρ ό γ ρ αμ μ α Ε κπ αί δε υ σ η ς Κ ατ άρ τ ισ η ς Π ρ α κτ ική ς Ά σ κη σ η ς
Φ ο ιτ η τ ή / τ ρ ιας »
Μεταξύ των τριών οριζόμενων και κατανομαζόμενων στο κύριο τμήμα της παρούσας ειδικής σύμβασης
εργασίας Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριων, ήτοι, 1) του Φορέα Απασχόλησης, 2) του Προέδρου του
Τμήματος προέλευσης του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας και 3) του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας,
σ υ μ φ ω ν ε ί τ α ι ότι τα αντικείμενα, στα οποία θα ασκηθεί-εκπαιδευτεί ο/η Φοιτητής/τρια, κατά τη διάρκεια
της Πρακτικής Άσκησης του/της, θα είναι:

α)

β)

γ)

δ)

Ο Φορέας Απασχόλησης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ο/Η Φοιτητής/τρια

(Υπογραφή Σφραγίδα)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή )

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxx xxxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxx xxxxx

Τηλ: 2610xxxx

E-mail: xxxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ σε ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ
με ΜΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δ υτικής Ελλάδας»
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με την επωνυμία
«ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών
καθηγητή

, του φορέα με επωνυμία:

που εδρεύει στην Δ/νση:
και εκπροσωπείται από τ

και του Προέδρου του Τμήματος
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,

ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/20-3-86
(ΦΕΚ 183/τ.Β΄/14-4-86) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την
Ε5/4825/16-6-86 (ΦΕΚ 453/τ.Β΄/16-7-86) απόφαση των ίδιων Υπουργών
και την υπ’ αριθμ

απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σ υ ν ά π τ ε τ α ι

Ε ξ ά μ η ν η ( 6 ) Ε ι δ ι κ ή Σ ύ μ β α σ η Ε ρ γ α σ ί α ς, για την Πρακτική Άσκηση του/της
Φοιτητή/τριας

του

με αρ. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

του Τμήματος

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με ημερομηνία Έναρξης την
και λήξης την

και με τους παρακάτω όρους:

1. Ο/Η Ασκούμενος/η Φοιτητής/τρια στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο
λειτουργίας του φορέα απασχόλησης, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη
ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα απασχόλησης. Για τη συμμόρφωση του/της
Ασκούμενου/νης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο α, της Ε5/1797/86
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.
2. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η παρούσα Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως με το πέρας της
υποχρέωσης για άσκηση του/της Φοιτητή/τριας.
3. Ο Δημόσιος φορέας, στα πλαίσια της κοινωνικής του αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων του, υποχρεούται
να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του/της ασκούμενου/νης
Φοιτητή/τριας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. εδάφιο γ, της Ε5/1797/86 κοινής
απόφασης.
4. Ο Δημόσιος φορέας, σε συνεργασία με τον Επόπτη Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της
ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας, οφείλει να τον/την απασχολεί-εκπαιδεύει στο πλαίσιο του περιγράμματος
Πρακτικής Άσκησης της ειδικότητάς του/της, όπως αυτό εξειδικεύεται στο Παράρτημα «Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Κατάρτισης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τριας» της παρούσης και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της.

5. Η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας για το διάστημα της Πρακτικής
του/της Άσκησης καθορίζεται ως εξής: α) Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του, με
χρηματοδότηση από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», η
οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ΔυναμικούΕκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό των 269,89€ για κάθε
μήνα ΠΑ και β) Ο Δημόσιος φορέας απασχόλησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ Α, 307),
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 176,08€ στoν εκπαιδευόμενο, εφόσον
υπάρχει διαθέσιμη θεσμοθετημένη θέση απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητή/τριας ΤΕΙ.
6. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του, με χρηματοδότηση επίσης από την προαναφερθείσα
Πράξη, αναλαμβάνει, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/3-3-86 των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. Β, 168/86), να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α.
τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια, κατά το χρόνο της πρακτικής του/της άσκησης, έναντι επαγγελματικού
κινδύνου.
Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της
καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον/στην ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια (12η ασφαλιστική κλάση στο
ΙΚΑ).
7. Ο/η ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της άσκησης, εκτός από το δικαίωμα
της αποζημίωσης και ασφάλισης έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα
εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351/83.
8. Ο ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την
προσυπογράφει.
Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ένα
για τον δημόσιο φορέα, ένα για το Τμήμα xxxxxx xxxxx του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ένα για τον/την ασκούμενο/νη
Φοιτητή/τρια.
Πάτρα,

/

/
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον φορέα απασχόλησης

Για το Τμήμα xxxx xxxxτου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

(Ονοματεπώνυμο)
o Πρόεδρος του Τμήματος
xxxxx xxxx, Αν.Καθηγητής
(Ιδιότητα)
(Υπογραφή Σφραγίδα)

Για την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Προσυπογράφει ο/η Φοιτητής/τρια

Δρ. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής

(Υπογραφή & όνομα)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxx xxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxx xxxx

Τηλ: 2610 xxxx

E-mail: xxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

« Π ρ ό γ ρ αμ μ α Ε κπ αί δε υ σ η ς Κ ατ άρ τ ισ η ς Π ρ α κτ ική ς Ά σ κη σ η ς
Φ ο ιτ η τ ή / τ ρ ιας »
Μεταξύ των τριών οριζόμενων και κατανομαζόμενων στο κύριο τμήμα της παρούσας ειδικής σύμβασης
εργασίας Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριων, ήτοι, 1) του Φορέα Απασχόλησης, 2) του Προέδρου του
Τμήματος προέλευσης του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας και 3) του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας,
σ υ μ φ ω ν ε ί τ α ι ότι τα αντικείμενα, στα οποία θα ασκηθεί-εκπαιδευτεί ο/η Φοιτητής/τρια, κατά τη διάρκεια
της Πρακτικής Άσκησης του/της, θα είναι:

α)

β)

γ)

δ)

Ο Φορέας Απασχόλησης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ο/Η Φοιτητής/τρια

(Υπογραφή Σφραγίδα)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή )

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Προς:

Επώνυμο:

Τμήμα xxxxxx xxxxx.

Όνομα:

Σχολή xxxxx xxxxx

Όνομα Πατέρα:

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Α.Μ. Τμήματος:

Παρακαλώ όπως, προβείτε στις απαραίτητες
ενέργειες για την επικύρωση της Πρακτικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άσκησής μου, η οποία πραγματοποιήθηκε
κατά το χρονικό διάστημα από . . . . . . . . . .

Τηλέφωνο Οικίας:

έως . . . . . . . . . . . . . . στο φορέα

Κινητό Τηλέφωνο:

απασχόλησης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................

Ε-mail:

και εποπτεύθηκε από το μέλος ΕΠ του
Τμήματος κ/κα
....................................
....................................
Πάτρα,

/

/

201

Συνημμένα:
1) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης υλοποίησης
της ΠΑ.
2) Το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
3) Αξιολόγηση δεξιοτήτων & συμπεριφοράς
φοιτητή/τριας από τον επόπτη του φορέα
απασχόλησης στο πλαίσιο εκπόνησης της
Πρακτικής Άσκησης.
4) Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του φορέα
απασχόλησης από τον/την φοιτητή/τρια

Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, Υπεύθυνος/η της Επιχείρησης/του Δημόσιου φορέα, με
επωνυμία:

, που

εδρεύει στην Δ/νση:

βεβαιώνω

ότι ο/η Φοιτητής/τρια

,

του Τμήματος

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση του/της, στην Επιχείρησή/στον φορέα μας κατά το χρονικό
διάστημα: από

έως

σύμφωνα με

το οριζόμενο κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης Πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα, ο/η Φοιτητής/τρια ασκήθηκε - εκπαιδεύτηκε στα κάτωθι αντικείμενα:
α)
β)
γ)
δ)

(αναγράφονται τα Τμήματα-Τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης/Δημόσιου φορέα που ασκήθηκε ο/η εκπαιδευόμενος/η)

,

/

/
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Για το Φορέα Απασχόλησης
(Ονοματεπώνυμο)

(Ιδιότητα)

(Υπογραφή Σφραγίδα)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxxx xxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxx xxxx

Τηλ: 2610xxxxx

E-mail: xxxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ασκούμενος/η Φοιτητής/τρια:
Φορέας Απασχόλησης:
Ημ/νία έναρξης ΠΑ:

Ημ/νία λήξης ΠΑ:

Παρακαλούμε, αξιολογήστε τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά του/της Φοιτητή/τριας μας στο πλαίσιο της
συνεργασίας που είχατε ως Υπεύθυνος του Φορέας απασχόλησης για την Πρακτική Άσκηση του/της,
χρησιμοποιώντας την κάτωθι βαθμολογική κλίμακα.
Οδηγίες Συμπλήρωσης: Παρακαλούμε, μαυρίστε καλά την επιφάνεια του κύκλου, που αντιστοιχεί στη βαθμολογία
που θέλετε να δώσετε. Χρησιμοποιείστε μπλε ή μαύρο στυλό ή μολύβι (όχι κόκκινο στυλό).
1
2
3
4
5
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Πάρα πολύ
Βαθμολογική κλίμακα:
ή
ή Μη
Μέτρι ή Ικανοποιητική
ή
Απαράδεκτη ικανοποιητικ
α
Εξαιρετική
ή
1. Πως κρίνετε την ανταπόκριση του/της στα καθήκοντα/εργασίες
που του/της ανατέθηκαν;











2. Πως κρίνετε την θεωρητική του/της κατάρτιση στα γνωστικά
αντικείμενα που ασκήθηκε;











3. Ήταν συνεπής στην τήρηση του ωραρίου και γενικότερα στους
κανόνες λειτουργίας του φορέα;











4. Ήταν υπεύθυνος/η στην εργασία του;











5. Ανταποκρίθηκε πρόθυμα στα καθήκοντα που του/της
ανατέθηκαν;











6. Πως κρίνετε την ικανότητα του/της να συνεργάζεται;











7. Ανέλαβε πρωτοβουλίες στην εργασία του/της;











8. Πως κρίνετε την ικανότητα του/της για ανάλυση και σύνθεση;











9. Πως κρίνετε την ικανότητα του/της σε θέματα διαχείρισης και
οργάνωσης;











10. Πως αξιολογείτε τη δεξιότητα του/της στη χρήση τεχνολογικών
μέσων;











11. Πως κρίνετε την ικανότητα του/της στη διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού;











12. Πως αξιολογείτε την ποιότητα του έργου που προσέφερε;











ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxxx xxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxx xxxx

Τηλ: 2610xxxxx

E-mail: xxxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

I. Θεωρείτε ικανό/ή τον/την Φοιτητή/τρια να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εργασίας του φορέα
σας ως μόνιμος/η εργαζόμενος/η;
II. Θα προσλαμβάνατε ή θα προτείνατε να προσληφθεί ο/η Φοιτητής/τρια στον φορέα
απασχόληση σας;
III. Θα συνεχίσει ο/η Φοιτητής/τρια να συνεργάζεται με τον φορέα σας είτε ως μόνιμος/η
εργαζόμενος/η είτε με άλλη μορφή εξαρτημένης εργασίας;

Παρακαλούμε διατυπώστε πιθανές παρατηρήσεις – υποδείξεις σας:

,

/

/

Για το Φορέα Απασχόλησης
(Ονοματεπώνυμο)
(Ιδιότητα)

(Υπογραφή Σφραγίδα)
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NAI

OXI













ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxxx xxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxx xxxx

Τηλ: 2610xxxxx

E-mail: xxxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ασκούμενος/η Φοιτητής/τρια:
Φορέας Απασχόλησης:
Επόπτης Φορέα Απασχόλησης
(Ον/μο, Ειδικότητα, θέση):
Ημ/νία έναρξης ΠΑ:

Ημ/νία λήξης ΠΑ:

Παρακαλούμε, αξιολογήστε το φορέα απασχόλησης στον οποίο πραγματοποιήσατε την Πρακτική Άσκηση σας,
χρησιμοποιώντας την κάτωθι βαθμολογική κλίμακα.

Οδηγίες Συμπλήρωσης: Παρακαλούμε, μαυρίστε καλά την επιφάνεια του κύκλου, που αντιστοιχεί στη βαθμολογία που θέλετε
να δώσετε. Χρησιμοποιείστε μπλε ή μαύρο στυλό ή μολύβι (όχι κόκκινο στυλό).
1
2
3
4
Καθόλου
Λίγο
Πολύ
Βαθμολογική κλίμακα :
ή
ή Μη
Μέτρια/
ή
Απαράδεκτο ικανοποιητικό
ο
Ικανοποιητικό

5
Πάρα πολύ
ή
Εξαιρετικό

1. Η Πρακτική Άσκηση σας είχε συνάφεια με το γνωστικό
αντικείμενο του xxxxxx xxxxxxx;











2. Τα αντικείμενα που ασκηθήκατε ήταν σύμφωνα με αυτά που
αρχικά είχαν δηλωθεί από το φορέα;











3. Οι δραστηριότητες του φορέα χαρακτηρίζονται από υψηλή
τεχνογνωσία;











4. Τα καθήκοντα/υποχρεώσεις που σας ανατέθηκαν
χαρακτηρίζονταν από υψηλή τεχνογνωσία;











5. Πώς κρίνετε το επίπεδο συνεργασίας σας με τον Επόπτη της
Πρακτικής Άσκησης σας στο φορέα που ασκηθήκατε;











6. Πώς κρίνετε το επίπεδο συνεργασίας σας με το λοιπό
προσωπικό του φορέα που ασκηθήκατε;











7. Σε ποιο βαθμό σας ήταν απαραίτητες οι γνώσεις που
αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας;











8. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ανταποκριθήκατε στα
καθήκοντα/εργασίες που σας ανατέθηκαν;











9. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από την εμπειρία που
αποκομίσατε από την Πρακτική Άσκησης σας;











10. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης
συμβάλει στην επαγγελματική σταδιοδρομία;











Παρακαλούμε διατυπώστε πιθανές παρατηρήσεις – υποδείξεις σας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ xxxxxx xxxx
ΤΜΗΜΑ xxxxx xxxx

Τηλ: 2610xxxxx

E-mail: xxxxx @teiwest.gr

Fax: 2610 xxxxx

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ
Τηλ: 2610.369092-3

E-mail: pa@teiwest.gr

,

/

Ο/Η Φοιτητής/τρια

(Υπογραφή)

/

201

Website:http://pa.teipat.gr

