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Πρακτική Άσκηση στο ΤΕΤΥ
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εκπαίδευσης που παρέχεται από το
Πανεπιστήµιο, συµπληρώνοντας τις ακαδηµαϊκές γνώσεις µε εργασιακή εµπειρία. Το ΤΕΤΥ έχοντας
έντονο ερευνητικό και τεχνολογικό προσανατολισµό έχει από την αρχή συµµετάσχει στα προγράµµατα
ΠΑ του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΤΕΤΥ µπορούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε
Ιδιωτικούς και Δηµόσιους Φορείς µε δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του Τµήµατος.
Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Από το 2016, το
Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και συγχρηµατοδοτείται από
Εθνικούς Πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» στο Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, µε Ενδιάµεσο Φορέα την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού,
Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση»
1.

Το µάθηµα της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσµοθετηµένη ως µάθηµα ελεύθερης επιλογής στο Τµήµα. Συγκεκριµένα
προσφέρονται δύο µαθήµατα ελεύθερης επιλογής µε τίτλο Πρακτική Ι (ΠΡΑ-001) και Πρακτική ΙΙ (ΠΡΑ002).
Κάθε µάθηµα (Πρακτική Ι , ΙΙ) έχει διάρκεια 2 µήνες πλήρους απασχόλησης, και λαµβάνει 10 µονάδες
ECTS εκ των οποίων µόνο οι 5 λαµβάνονται υπ’ όψιν στην κάλυψη των απαιτήσεων του Προγράµµατος
Σπουδών για την λήψη Πτυχίου ενώ οι υπόλοιπες αναφέρονται στο Παράρτηµα Διπλώµατος. Με τον τρόπο
αυτό οι φοιτητές µπορούν να εξασφαλίζουν συνολικά µέχρι 10 µονάδες ECTS για την κάλυψη των
απαιτήσεων του Προγράµµατος Σπουδών για την λήψη πτυχίου και µέχρι 20 µονάδες ECTS για το
Παράρτηµα Διπλώµατος τους.
Η κατοχύρωση του µαθήµατος συνοδεύεται µε βαθµολογία η οποία προκύπτει λαµβάνοντας υπ’ όψιν την
αξιολόγηση του φοιτητή από το φορέα της Πρακτικής, τη γραπτή εργασία που παραδίδει µετά το πέρας
της Πρακτικής και την προφορική εξέταση του φοιτητή µετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, από µέλος
του Τµήµατος που ορίζει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
Οι µονάδες ECTS της Πρακτικής Εξάσκησης και οι µονάδες ECTS του Φιλοσοφικού κύκλου ή των
µαθηµάτων άλλων τµηµάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Π.K. δεν µπορούν να
υπερβούν αθροιστικά όλες µαζί τις 30 µονάδες ECTS.
2.

Δικαίωµα συµµετοχής, κριτήρια επιλογής

Δικαίωµα συµµετοχής στην Πρακτική Άσκηση έχουν οι φοιτητές οποίοι κατά την έναρξη της έχουν
ολοκληρώσει τουλάχιστον το 4ο εξάµηνο Σπουδών τους.
Ο µέγιστος αριθµός φοιτητών που µπορούν να ασκηθούν καθορίζεται σε ετήσια βάση από την
χρηµατοδότηση που, σε επίπεδο ΠΚ, έχει εξασφαλιστεί για το πρόγραµµα.
Το κριτήριο επιλογής και κατάταξης των φοιτητών είναι ο ατοµικός Δείκτης Προόδου. Σε περίπτωση
ισοβαθµίας προτεραιότητα έχει ο φοιτητής µε το µεγαλύτερο αριθµό κατοχυρωµένων µονάδων ECTS.
3.

Επιστηµονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης

Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος/η της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.
Είναι υπεύθυνος/η για τον συντονισµό και την εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης το Τµήµα. Στις
αρµοδιότητες του ΕΥ συµπεριλαµβάνονται επίσης τα παρακάτω:
Ενηµερώνει την ιστοσελίδα της ΠΑ και σε συνεργασία µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ
οργανώνει ανοικτές ενηµερωτικές συναντήσεις για την Πρακτική άσκηση, φροντίζει για την έγκαιρη
πραγµατοποίηση των προσκλήσεων συµµετοχής στο Πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης, συντονίζει την
συλλογή των αιτήσεων και επιλέγει τον Φορέα Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης των επιλεγέντων
φοιτητών/τριών. Επιπλέον φροντίζει για την τήρηση των κανόνων της διαφάνειας και της ισότητας των
ευκαιριών σε όλα τα στάδια της ΠΑ. Τέλος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση όλων των παραδοτέων του
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χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος της πρακτικής άσκησης και οποιασδήποτε άλλης συµβατικής
υποχρέωσης προκύπτει από την συµµετοχή του Τµήµατος στο χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα.
4.

Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης

Για να εξασφαλίσει την διαφάνεια και της ισότητα των ευκαιριών στην ΠΑ το τµήµα ορίζει µε αποφάσεις
ΓΣ Επιτροπές Αξιολόγησης και Ενστάσεων. µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
•
•

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από τον ΕΥ της ΠΑ και άλλα δύο µέλη. Είναι υπεύθυνη
για την επιλογή, και την σύνταξη του σχετικού πρακτικού επιλογής, των φοιτητών/τριών που θα
εκπονήσουν ΠΑ µε βάση τα θεσµοθετηµένα κριτήρια.
Η Επιτροπή Ενστάσεων απαρτίζεται από τρία µέλη, διαφορετικά από την επιτροπή αξιολόγησης.
Είναι υπεύθυνη για την εξέταση των ενστάσεων που κατατίθενται σχετικά µε την διαδικασία της
επιλογής της ΠΑ.

Η ΓΣ του τµήµατος έχει ορίσει ότι µετά το πέρας της διαδικασίας της επιλογής και των πιθανών ενστάσεων
οι τελικοί πίνακες επιλογής επικυρώνονται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος.
5.

Διαδικασία εκπόνησης της Πρακτικής άσκησης

Η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής προκειµένου να εκτελέσει Πρακτική
Άσκηση αναφέρεται λεπτοµερώς στην ιστοσελίδα του µαθήµατος καθώς στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης
του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης..
Συνοπτικά ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα
•

Ενηµέρωση: Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ο ΕΥ της Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία µε το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ οργανώνουν ανοικτές ενηµερωτικές συναντήσεις.

•

Βήµα 1: Πρόσκληση για συµµετοχή: Για την πλήρωση των διαθέσιµων θέσεων ΠΑ
πραγµατοποιούνται σε τακτά διαστήµατα (τυπικά σε εξαµηνιαία βάση) προσκλήσεις για συµµετοχή
στο Πρόγραµµα. Οι προσκλήσεις είναι ανοικτές προς όλους τους φοιτητές/τριες που εν δυνάµει
µπορούν να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα και ανακοινώνονται και αναρτώνται και στην ιστοσελίδα
του Τµήµατος. Στην πρόσκληση αναφέρονται η διαδικασία κατάθεσης το ηµερολογιακό διάστηµα
(έναρξη – λήξη) υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους, τα απαραίτητα συνοδευτικά
έγγραφα, καθώς και τα ακαδηµαϊκά κριτήρια επιλογής. Στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης
µπορούν να συµµετέχουν µόνο ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές/τριες .

•

o

Αιτήσεις φοιτητών/τριών Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές/τριες καταθέτουν τις αιτήσεις
συµµετοχής, καθώς και αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας εντός του ηµερολογιακού
διαστήµατος υποβολής των προτάσεων, όπως ορίζει η σχετική πρόσκληση. Αιτήσεις ή
συνοδευτικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί εκπρόθεσµα απορρίπτονται και δεν προωθούνται
στο επόµενο βήµα της διαδικασίας επιλογής.

o

Διαδικασία επιλογής: Η επιλογή των φοιτητών/τριών πραγµατοποιείται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης του Τµήµατος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος. Στην
ανακοίνωση αναφέρεται ρητά και το διάστηµα στον οποίο µπορούν να κατατεθούν ενστάσεις
στην παραπάνω επιλογή, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 3 εργάσιµων ηµερών.

o

Διαδικασία Ενστάσεων: Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει
λόγος) έχουν το δικαίωµα να καταθέσουν εγγράφως ένσταση εντός του χρονικού διαστήµατος
που ορίζεται από την ανάρτηση των αποτελεσµάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την
τριµελή Επιτροπή Ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση.

o

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιλογής Οι οριστικοί πίνακες επιλογής ανακοινώνονται
στην ιστοσελίδα του µαθήµατος αφού έχουν επικυρωθεί από τη την. Επιτροπή Προπτυχιακών
Σπουδών Τµήµατος, όπως αυτό έχει οριστεί στην θεσµοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης από
την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.

Βήµα 2: Αναζήτηση και Επιλογή Φορέα Υλοποίησης Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σε
φορέα που επιλέγει ο φοιτητής σε συνεργασία µε τον ΕΥ του προγράµµατος και το Γραφείο ΠΑ.
Ο φορέας µπορεί να έχει έδρα είτε στην πόλη φοίτησης (Ηράκλειο ή Ρέθυµνο) είτε σε άλλη πόλη.
Αναλυτικότερα οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα µπορούν να
αναζητήσουν πιθανούς Φορείς:
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6.

o

Μέσω του Συστήµατος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ)

o

Με την καθοδήγηση του Επιστηµονικά Υπεύθυνου/ης της Πρακτικής Άσκησης του
Τµήµατος.

o

Μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για πρόσθετη πληροφόρηση.

o

Με προσωπική επικοινωνία µε Φορείς.

•

Βήµα 3: Υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης: Πέραν του ΕΥ της ΠΑ που ασκεί την συνολική
εποπτεία, ορίζεται από τον Φορέα Υποδοχής επόπτης που επικουρεί και εκπαιδεύει τον
φοιτητή/τρια κατά την υλοποίηση της Πρακτικής άσκησης. Το διαχειριστικό µέρος της
υλοποίησης της ΠΑ συντονίζεται από το Γραφείο ΠΑ του ΠΚ.

•

Βήµα 4: Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης Η κατοχύρωση του µαθήµατος συνοδεύεται µε
βαθµολογία η οποία προκύπτει λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του
παρόντος κανονισµού.

Αναθεωρήσεις του Κανονισµού, λοιπά θέµατα

Ο παρών κανονισµός επικυρώνεται σε κάθε αναθεώρηση του από την Επιτροπή Προπτυχιακών
Σπουδών του Τµήµατος
Για όποιο θέµα που αφορά την ΠΑ στο ΤΕΤΥ και δεν καλύπτεται από τον υπάρχοντα κανονισµό,
ισχύουν τα όσα προβλέπει ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστήµιου Κρήτης.
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