Σ Ε Φ Ν Ο Λ ΟΓ Ι Κ Ο ΕΚ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ ΙΚ Ο Ι Δ Ρ ΤΜ Α Δ Τ Σ Ι Κ Η  Ε Λ Λ ΑΔ Α 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ
 Φ Ο Λ Η Ε Π ΑΓ Γ Ε ΛΜ ΑΣ Ω Ν Τ Γ Ε Ι Α  & Π Ρ ΟΝ Ο Ι Α 
Σ Μ Η Μ Α Υ Τ  Ι Κ Ο Θ ΕΡ Α Π Ε Ι Α 
Τηλ: 26910.61150

E-mail: ftherapia@teiwest.gr

Fax: 26910.61250

Γ Ρ Α Υ Ε Ι Ο Π Ρ Α Κ Σ Ι ΚΗ  Α  Κ Η  Η 
Τηλ: 2610.369092

E-mail: pa@teiwest.gr

Website:http://pa.teipat.gr

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ
Σμήματοσ Φυςικοθεραπείασ
ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

ΑΠΡΙΛΙΟ 2016

Ο παρϊν κανονιςμόσ ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ» του Σμιματοσ Φυςικοκεραπείασ του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ,
θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και
εκνικοφσ πόρουσ.

Περιγραφή τησ διαδικαςίασ υλοποίηςησ τησ
Πρακτικήσ Άςκηςησ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
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Β. ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
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Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζντυπα ΠΑ
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Α. ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
Βήμα 1: Κατόπιν αιτιςεωσ του Φοιτθτι, προσ τθν Γραμματεία του Σμιματοσ του, εφόςον πλθρεί τισ
προχποκζςεισ που τίκενται ςτθν Ε5/4942/12-09-89*, του χορθγείται Βεβαίωςη Δυνατότητασ
πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ.
*

Ε5/4942/12-09-89: «Η εξάμηνη πρακτική άςκηςη πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο ςπουδών και
εφόςον ο Φοιτητήσ ζχει παρακολουθήςει με επιτυχία τα μαθήματα ειδικότητασ.».

Βήμα 2: Ο Φοιτθτισ, κατακζτει ςτθν Γραμματεία του Σμιματοσ του:
α)

Αίτηςη Ζναρξησ Πρακτικήσ Άςκηςησ και

β)

Βεβαίωςη φορζα απαςχόληςησ αποδοχήσ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ
(εκτυπωμζνθ ςε επιςτολόχαρτο του),

ςφμφωνα με τα ςχετικά υποδείγματα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ».

Βήμα 3: τθν περίπτωςθ που, ο Φοιτθτισ επικυμεί να χρθματοδοτθκεί θ ΠΑ του, από τθν πράξθ
«Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ», επιπλζον των
εγγράφων του βιματοσ 2, κατακζτει, ςτθν Γραμματεία του Σμιματοσ του, ςχετικι Αίτηςη
Χρηματοδότηςησ από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ «Πρακτική Άςκηςη Σριτοβάθμιασ
Εκπαίδευςησ του ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ», ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα του Παρατιματοσ
«Ζντυπα ΠΑ».

Βήμα 4: Σθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα, του πρϊτου 20ιμερου, του εκάςτοτε μινα, θ Γραμματεία
του Σμιματοσ διαβιβάηει, προσ τον Επιςτθμονικό Τπεφκυνο ΠΑ του Σμιματοσ, τα ζγγραφα των
βθμάτων 1 ζωσ 3 όλων των αιτοφμενων, για ζναρξθ πραγματοποίθςθσ ΠΑ των φοιτθτϊν.
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Επιπλζον, για τουσ Φοιτθτζσ που αιτοφνται χρθματοδότθςθσ από τθν Πράξθ ««Πρακτικι Άςκθςθ

Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ», επιςυνάπτονται οι αναλυτικζσ
βαθμολογίεσ τουσ, προκειμζνου θ επιτροπι ΠΑ, να ζχει τθ δυνατότθτα, να προβεί ςε αξιολόγθςθ
των Φοιτθτϊν, ςτθν περίπτωςθ που οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ, υπερβαίνουν τισ διακζςιμεσ
χρθματοδοτοφμενεσ κζςεισ.

Βήμα 5: Η επιτροπι ΠΑ του Σμιματοσ, οφείλει ςτο τελευταίο 10ιμερο του εκάςτοτε μινα, να
ςυνεδριάςει με αντικείμενο τθν κρίςθ όλων των αιτιςεων ζναρξθσ ΠΑ. Η επιτροπι δφναται να
ςυνεδριάςει, με τα δφο από τα τρία μζλθ, ςτθν περίπτωςθ επίςθμου κωλφματοσ του ενόσ. Η
ζγκριςθ ι απόρριψθ μιασ αίτθςθσ απαιτεί τθν ομόφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ. Η επιτροπι πλζον τθσ
ζγκριςθσ, ορίηει Επόπτθ κακθγθτι τθσ ΠΑ, επιλζγοντασ από τα τακτικά μζλθ ΕΠ του Σμιματοσ, με
κριτιρια κατά πρϊτον, τθ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου και κατά δεφτερον τθν
ομοιόμορφθ κατανομι αρικμοφ εποπτιϊν ΠΑ, μεταξφ των τακτικϊν μελϊν ΕΠ του Σμιματοσ.
Επιπροςκζτωσ θ επιτροπι εξετάηει, εφόςον υπάρχουν, τισ αιτιςεισ των φοιτθτϊν για
χρθματοδότθςθ ΠΑ από τθν πράξθ «Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΣΕΙ

Δυτικισ Ελλάδασ» και αποφαςίηει για τθν ζνταξθ τουσ, με βάςθ τθ διακζςιμεσ χρθματοδοτοφμενεσ
κζςεισ, όπωσ προκφπτουν από τον προγραμματιςμό τθσ πράξθσ και τθν απορροφθτικότθτα που ιδθ
ζχει επιτευχκεί. τθν περίπτωςθ που, ο αρικμόσ των αιτιςεων είναι μεγαλφτεροσ των διακζςιμων
κζςεων, θ επιτροπι αξιολογεί με κριτιριο τον μζςο όρο τθσ επίδοςθσ των αιτοφντων φοιτθτϊν ςτα
μακιματα ειδικότθτασ.
Η επιτροπι ΠΑ του Σμιματοσ καταγράφει τισ αποφάςεισ τθσ ςε δφο πρακτικά:
α) το Πρακτικό ςυνεδρίαςησ επιτροπήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ για τοποθζτηςη Φοιτητϊν ςε Θζςεισ
ΠΑ & οριςμοφ Εποπτϊν Καθηγητϊν ΠΑ, το οποίο αφορά όλουσ τουσ πουδαςτζσ και
β) το Πρακτικό ςυνεδρίαςησ επιτροπήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ για την ζνταξη ΠΑ προσ
χρηματοδότηςη από την Πράξη του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ «Πρακτική Άςκηςη Σριτοβάθμιασ
Εκπαίδευςησ του ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ» το οποίο αφορά τουσ Φοιτθτζσ που αιτικθκαν
χρθματοδότθςθσ,
ςφμφωνα με τα ςχετικά υποδείγματα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ». Σα ανωτζρω πρακτικά, θ
επιτροπι ΠΑ του Σμιματοσ τα διαβιβάηει άμεςα, πριν το τζλοσ του μινα, το μεν 1ο ςτθν Γραμματεία
του Σμιματοσ, το δε 2ο ςτθ μονάδα υποςτιριξθσ τθσ Πράξθσ «Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ».

Βήμα 6: Ο Φοιτθτισ, με δικιά του πρωτοβουλία, ενθμερϊνεται πρϊτον, από τθν Γραμματεία του
Σμιματοσ για τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ τθσ αίτθςθσ τοποκζτθςθσ του και δεφτερον, από τθ μονάδα
υποςτιριξθσ τθσ Πράξθσ «Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ»
για τθν χρθματοδότθςθ ι όχι τθσ ΠΑ του.
Παράλλθλα, ο Φοιτθτισ παραλαμβάνει, ςε τζςςερα (4) αντίγραφα, την ειδική ςφμβαςη εργαςίασ
(ςφμφωνα με τα ςχετικά υποδείγματα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ»), είτε από τθ μονάδα
υποςτιριξθσ τθσ Πράξθσ «Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ»
για ΠΑ που κα χρθματοδοτθκοφν από τθν Πράξθ, είτε από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ ςε κάκε
άλλθ περίπτωςθ.
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Βήμα 7: Ο Φοιτθτισ κατακζτει ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ του, ζνα (1) αντίγραφο τησ ειδικήσ
ςφμβαςησ εργαςίασ υπογεγραμμζνο από τον ίδιο, τον εκπρόςωπο του φορζα απαςχόληςησ που κα
αςκθκεί και τον Πρόεδρο του Τμήματοσ και παραλαμβάνει το βιβλίο Πρακτικήσ Άςκηςησ. Επίςθσ, ο
Φοιτθτισ οφείλει, να παραδϊςει από ζνα (1) υπογεγραμμζνο αντίγραφο τησ εδικήσ ςφμβαςησ
εργαςίασ ςτο φορζα υποδοχισ του και ςτθ μονάδα υποςτιριξθσ τθσ Πράξθσ «Πρακτικι Άςκθςθ
Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ».

Βήμα 8: Η Γραμματεία του Σμιματοσ ενθμερϊνει, το οριηόμενα ωσ επόπτεσ ΠΑ, μζλθ ΕΠ,
κοινοποιϊντασ το Πρακτικό Σοποθζτηςησ Φοιτητϊν ςε Θζςεισ ΠΑ και οριςμοφ Εποπτϊν
Καθηγητϊν (Βιμα 5) κακϊσ και τα ζγγραφα του Βιματοσ 2.

Β. ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
Βήμα 9: Με τθν ζναρξθ τθσ ΠΑ, ο Φοιτθτισ οφείλει να επικοινωνιςει άμεςα, κατά τθ διάρκεια τθσ
πρϊτθσ εβδομάδασ, με τον Επόπτθ κακθγθτι, για να τον ενθμερϊςει για τθν ζνταξθ του ςτο
εργαςιακό περιβάλλον του φορζα απαςχόλθςθσ και για να λάβει προφορικζσ οδθγίεσ.

Βήμα 10: Ο Επόπτθσ κακθγθτισ, οφείλει να επικοινωνιςει με τον Επόπτθ του φορζα απαςχόλθςθσ,
κατά τθ διάρκεια του πρϊτου 10θμζρου, από τθν ζναρξθ τθσ ΠΑ, για να ςυηθτιςει το πλάνο
εκπαίδευςθσ του ςπουδαςτι, ςτθ ςυνζχεια ςε δεφτερθ φάςθ, να επιςκεφτεί για αυτοψία, το χϊρο
άςκθςθσ του φοιτθτι ςτθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. Η επικοινωνία και θ επίςκεψθ αυτι
καταγράφονται ςτα Πρακτικά Επικοινωνίασ και Επίςκεψησ Επόπτη Καθηγητή και Τπευθφνου
Φορζα Απαςχόληςησ, αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τα ςχετικά υποδείγματα του Παρατιματοσ «Ζντυπα
ΠΑ».

Βήμα 11: Ο Φοιτθτισ κατά τθ διάρκεια πραγματοποίθςθσ τθσ ΠΑ του οφείλει:
α) να ςυμπλθρϊνει τακτικά και ζγκαιρα το Βιβλίο Πρακτικισ Άςκθςθσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ
και οδθγίεσ που περιζχονται ςε αυτό,
β) να ςυγγράψει τεχνικι ζκκεςθ, ςτα πρότυπα του τεφχουσ, ςε μικρότερθ ζκταςθ, μιασ πτυχιακισ
εργαςίασ και θ οποία δφναται να περιλαμβάνει λεπτομερι περιγραφι τθσ παραγωγικισ
διαδικαςίασ και τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ υπθρεςίασ, όπου κα απαςχολθκεί ο
Φοιτθτισ. Αναλόγωσ με τθ φφςθ τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ υπθρεςίασ, θ τεχνικι ζκκεςθ μπορεί, να
περιλαμβάνει ανάλυςθ των προβλθμάτων και προτάςεισ για τθν επίλυςι τουσ. Επίςθσ, θ τεχνικι
ζκκεςθ μπορεί, να αναφζρεται ςτθν περιγραφι οποιοδιποτε άλλου κζματοσ, ςχετικό με το
αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ, το οποίο κα γνωρίςει ο Φοιτθτισ κατά τθν διάρκεια τθσ ΠΑ του.
Για τθν προετοιμαςία, τθσ ςυγγραφισ τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ και προκειμζνου να είναι ςε κζςθ ο
Φοιτθτισ, να τθ ςυντάξει άρτια, οφείλει ο Φοιτθτισ, να ςυλλζγει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, κακ’
όλθ τθν διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ.
Η τεχνικι ζκκεςθ, ςυντάςςεται, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ςφνταξθσ πτυχιακϊν εργαςιϊν του
Σμιματοσ.
Οι ακριβείσ προδιαγραφζσ-οδθγίεσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ πρζπει να ςυνταχκεί θ Σεχνικι Ζκκεςθ,
δίνονται ςτο Παράτθμα «Ζντυπα ΠΑ» ςτο ζντυπο «Προδιαγραφζσ-Οδθγίεσ Σεχνικισ Ζκκεςθσ ΠΑ».
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Βήμα 12: Ο Φοιτθτισ οφείλει ςτο ενδιάμεςο τθσ ΠΑ, ιτοι το πρϊτο 10θμερο του τζταρτου μινα τθσ
ΠΑ, να κοινοποιιςει τόςο ςτον Επόπτθ κακθγθτι όςο και ςτον Επόπτθ τθσ επιχείρθςθσ, το τμήμα
τησ τεχνικήσ ζκθεςησ που ζχει ολοκλθρϊςει. Επίςθσ, ο Επόπτθσ Κακθγθτισ οφείλει ςτθ φάςθ αυτι,
να ελζγξει τθν αρτιότθτα, με τθν οποία ςυμπλθρϊνεται το Βιβλίο τθσ Πρακτικισ.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
Βήμα 13: Ο Φοιτθτισ, μετά το θμερολογιακό πζρασ τθσ ΠΑ του, οφείλει να κατακζςει ςτθ
Γραμματεία του Σμιματοσ Αίτηςη επικφρωςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ, ςφμφωνα με το ςχετικό
υπόδειγμα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ», με τθν οποία κα ςυνυποβάλλονται ωσ ςυνθμμζνα τα:
α) Βεβαίωςη φορζα απαςχόληςησ υλοποίηςησ τησ ΠΑ, ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα του
Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ»,
β) το βιβλίο Πρακτικήσ Άςκηςησ, άρτια και λεπτομερϊσ ςυμπλθρωμζνο από τον ίδιο και τον
Επόπτθ τθσ επιχείρθςθσ,
γ) Σεφχοσ τησ τεχνικήσ ζκθεςησ και
δ) Αξιολόγηςη δεξιοτήτων & ςυμπεριφοράσ φοιτητή/τριασ από τον επόπτη του φορζα
απαςχόληςησ ςτο πλαίςιο εκπόνηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ, ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα
του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ».
ε) Ερωτηματολόγιο αξιολόγηςησ τησ επιχείρηςησ από τον/την φοιτητή/τρια, ςφμφωνα με το
ςχετικό υπόδειγμα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ».

Βήμα 14: Ο Επόπτθσ κακθγθτισ ελζγχει το βιβλίο Πρακτικισ Άςκθςθσ και τθν Σεχνικι ζκκεςθ του
φοιτθτι.

Βήμα 15: Ο Φοιτθτισ παρουςιάηει δθμόςια, ςε ςχετικι θμερίδα που διοργανϊνεται με ευκφνθ τθσ
επιτροπισ ΠΑ, τισ εμπειρίεσ που αποκόμιςε από τθν ΠΑ του και το κζμα που ανζπτυξε ςτο τεφχοσ
τθσ τεχνικισ του ζκκεςθσ. Η παρουςία του Επόπτθ τθσ ΠΑ κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ,
δεδομζνου ότι θ επικφρωςθ τθσ ΠΑ βαςίηεται και ςτθν αξιολόγθςθ τθσ παρουςίαςθσ του
ςπουδαςτι, είναι απαραίτθτθ. Οι θμερίδεσ ΠΑ κα διεξάγονται τθν επόμενθ θμζρα από τθ
διεξαγωγι των αντιςτοίχων θμερίδων παρουςίαςθσ πτυχιακϊν εργαςιϊν του Σμιματοσ, ιτοι τθν
πρϊτθ Παραςκευι μετά τισ εξετάςεισ του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου, του επτεμβρίου και τθν
πρϊτθ Παραςκευι του Μαΐου και του Δεκεμβρίου.

Βήμα 16: Ο Επόπτθσ κακθγθτισ ςυντάςςει τθν ζκθεςη επόπτη ΠΑ, ςφμφωνα με το ςχετικό
υπόδειγμα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ».

Βήμα 17: Σελικι ζγκριςθ τθσ ΠΑ, από τον Πρόεδρο του Σμιματοσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Ζντυπα ΠΑ
Ζντυπο

Σίτλοσ

EΠΑ01

Αίτθςθ ζναρξθσ πρακτικισ άςκθςθσ

EΠΑ02

Βεβαίωςθ φορζα απαςχόλθςθσ αποδοχισ πραγματοποίθςθσ πρακτικισ
άςκθςθσ

EΠΑ03

Αίτθςθ χρθματοδότθςθσ από τθν πράξθ του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ «Πρακτικι

Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ»
EΠΑ04

Πρακτικό ςυνεδρίαςθσ επιτροπισ πρακτικισ άςκθςθσ για τοποκζτθςθ
φοιτθτϊν ςε Θζςεισ ΠΑ & οριςμοφ εποπτϊν κακθγθτϊν ΠΑ

EΠΑ05

Πρακτικό ςυνεδρίαςθσ επιτροπισ πρακτικισ άςκθςθσ για τθν ζνταξθ ΠΑ προσ
χρθματοδότθςθ από τθν Πράξθ του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ «Πρακτικι Άςκθςθ

Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ»
EΠΑ06a

Ειδικι ςφμβαςθ εργαςίασ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν ςε ιδιωτικι
επιχείρθςθ

EΠΑ06b

Ειδικι ςφμβαςθ εργαςίασ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν ςε δθμόςιο φορζα

EΠΑ06c

Ειδικι ςφμβαςθ εργαςίασ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν ςε ιδιωτικι
επιχείρθςθ με μερικι χρθματοδότθςθ από τθν Πράξθ του ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ

«Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΣΕΙ Δυτικισ
Ελλάδασ»
EΠΑ06d

Ειδικι ςφμβαςθ εργαςίασ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν ςε δθμόςιο φορζα με
χρθματοδότθςθ από τθν Πράξθ του ΕΠΕΔΒΜ «ΠΑ ΣΕΙ» του ΣΕΙ Πάτρασ

EΠΑ07a

Πρακτικό επικοινωνίασ επόπτθ κακθγθτι ΠΑ & υπευκφνου φορζα
απαςχόλθςθσ

EΠΑ07b

Πρακτικό επίςκεψθσ επόπτθ κακθγθτι ΠΑ ςτθν ζδρα του φορζα
απαςχόλθςθσ

EΠΑ08

Βεβαίωςθ φορζα απαςχόλθςθσ υλοποίθςθσ τθσ ΠΑ

ΕΠΑ09

Αξιολόγθςθ δεξιοτιτων & ςυμπεριφοράσ φοιτθτι/τριασ από τον επόπτθ του
φορζα απαςχόλθςθσ ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ

ΕΠΑ10

Αξιολόγθςθ του φορζα απαςχόλθςθσ από τον φοιτθτι/τρια ςτο πλαίςιο
εκπόνθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ

ΕΠΑ11

Αίτθςθ επικφρωςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ

ΕΠΑ12

Ζκκεςθ επόπτθ Πρακτικισ Άςκθςθσ

ΕΠΑ13

Προδιαγραφζσ-Οδθγίεσ Σεχνικισ Ζκκεςθσ ΠΑ
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