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Άρθρο 1: Δομή και Λειτουργία Πρακτικής Άσκησης
(Σκοπός – Επιτροπές – Τρόπος Λειτουργίας)
1.

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου αφορά αποκλειστικά τους προπτυχιακούς
φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και αποτελεί συμπληρωματικό τμήμα
της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας. Στόχο έχει να εφαρμόσουν οι φοιτητές τις
γνώσεις και πρακτικές που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να
αποκτήσουν επαγγελματική συνείδηση, ενώ παράλληλα να ενισχυθούν οι
δυνατότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

2.

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ)
προβλέπεται να είναι δίμηνη. Πραγματοποιείται την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου
κάθε έτους. Δύναται να εκπονηθεί σε διαφορετικό χρονικό διάστημα εάν αυτό
κρίνεται σκόπιμο από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ). Η πρακτική
άσκηση είναι προαιρετική. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση από το δεύτερο έτος των σπουδών τους (Δ'
Εξάμηνο) έως και το πέμπτο και τελευταίο έτος σπουδών τους, καθώς και όταν
βρίσκονται σε παράταση πτυχίου.

3.

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης προβλέπεται εργασία πλήρους
απασχόλησης σε 40 εργάσιμες ημέρες (περίπου 6-8 ώρες ημερησίως για 5 ημέρες
την εβδομάδα) ή ισοδύναμη.

4.

Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται από τους ασκούμενους φοιτητές σε
συνεργαζόμενους με το ΤΜΣ φορείς (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου ή Σωματεία/Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), πλην του Ιονίου
Πανεπιστημίου.

5.

Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί στους παρακάτω τομείς:
α. στη διδασκαλία της μουσικής σε σχολεία, ωδεία, μουσικές σχολές, καθώς και σε
ποικίλους
εκπαιδευτικούς
και
πολιτιστικούς
φορείς
(εκπαιδευτικά
προγράμματα σε μουσεία, βιβλιοθήκες, κλπ.),
β. στην εκτέλεση μουσικών οργάνων σε επαγγελματικές ορχήστρες της Ελλάδας,
του εξωτερικού, ή άλλες ορχήστρες, μπάντες φιλαρμονικών, μουσικά σύνολα
οργάνων, κλπ.
γ. στη σύνθεση μουσικής ή/και τη μουσική εκτέλεση (συνόλων ή σολιστική) στο
πλαίσιο οργανωμένων συναυλιών από επαγγελματικές ορχήστρες και
πολιτιστικούς οργανισμούς/φορείς της Ελλάδας και άλλων χωρών του
εξωτερικού,
δ. στη μουσικολογική έρευνα, την επιμέλεια ραδιοφωνικών - τηλεοπτικών
εκπομπών και τη συγγραφή σημειώσεων προγραμμάτων συναυλιών,
ε. σε άλλα σχετικά με τη μουσική αντικείμενα, όπως την ηχοληψία, τη μουσική
τεχνολογία, τη μουσική παραγωγή δίσκων, συναυλιών, ραδιοφωνικών
εκπομπών, τη βιβλιοθηκονομία μουσικού ενδιαφέροντος, και σε οποιεσδήποτε
άλλες εφαρμογές της μουσικής κρίνουν ο Ακαδημαϊκός Επόπτης και η
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ότι οι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν.

6.

Στόχοι της ΠΑ είναι:
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Η αξιοποίηση των γνώσεων, πρακτικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν μέσα από τη φοίτηση κατά τη διάρκεια των προηγούμενων
ετών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών.



Η δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης και η αφομοίωση
της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής
επιστημονικής εξάσκησης.



Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων φοιτητών και η ανάπτυξη
επαγγελματικής συνείδησης.



Η ομαλή μετάβαση των φοιτητών από το χώρο των σπουδών τους στον
επαγγελματικό χώρο.



Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις
του επαγγελματικού χώρου καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις, και η
ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των
ασκούμενων.



Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του ΤΜΣ και
των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους
συνεργασία και η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς
εργασίας στη διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα.



Η αξιοποίηση της εμπειρίας, των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο
φοιτητής από την εργασία του κατά τη διάρκεια της ΠΑ, στο πρόγραμμα
σπουδών του στο ΤΜΣ.

7.

Αρμόδια για το συντονισμό εκπόνησης της ΠΑ είναι η Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης (ΕΠΑ), η οποία ορίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η
ΕΠΑ είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του
Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (πρόεδρο) και δύο μέλη τα οποία είναι μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος. Η ΕΠΑ συντονίζει όλα τα σχετικά με την ΠΑ θέματα και σε
συνεργασία με τον εκάστοτε Ακαδημαϊκό Επόπτη εισηγείται την επιτυχή ή όχι
ολοκλήρωση της ΠΑ κάθε ασκούμενου φοιτητή. Οι εισηγήσεις της ΕΠΑ
αναφέρονται και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

8.

Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ο οποίος αναλαμβάνει
την επιστημονική εποπτεία της υλοποίησης και ολοκλήρωσης της ΠΑ ενός ή
περισσότερων φοιτητών. Κάθε ακαδημαϊκός επόπτης μπορεί να επιβλέψει το
ανώτατο μέχρι 8 φοιτητές την ίδια περίοδο ταυτόχρονα.

9.

Ως Συνεργαζόμενος Φορέας ορίζεται οποιοσδήποτε φορέας (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή
Σωματεία/Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) στον οποίο μπορεί να
πραγματοποιηθεί ΠΑ σε τομείς ενδιαφέροντος του Τμήματος. Οι συνεργαζόμενοι
φορείς μπορούν να εγγραφούν στο Σύστημα κεντρικής υποστήριξης της
Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» στην ιστοσελίδα atlas.grnet.gr.
Εισήγηση για συνεργασία με κάποιον φορέα δύναται να προτείνει και κάποιος
υποψήφιος για εκπόνηση ΠΑ φοιτητής, με την προϋπόθεση να μην
στοιχειοθετείται συγγένεια με το νόμιμο εκπρόσωπο του συγκεκριμένου φορέα.

10. Για την επίβλεψη της ΠΑ ο εκάστοτε Συνεργαζόμενος Φορέας ορίζει έναν Επόπτη
(Επόπτης Φορέα), του οποίου η ενασχόληση στο φορέα είναι όσο το δυνατό
περισσότερο συναφής με το αντικείμενο της ΠΑ του φοιτητή.
11. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή πιστώνεται με 8
μονάδες ECTS στην εξεταστική περίοδο που έπεται της ΠΑ. Επίσης η
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πραγματοποίησή
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στο Παράρτημα

Διπλώματος
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Άρθρο 2
Τρόπος διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης
Α. Προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής στην ΠΑ
1. Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΠΑ προτείνεται να βρίσκονται
τουλάχιστον στο Δ’ εξάμηνο σπουδών τους. Επίσης, πρέπει να έχουν συμπληρώσει
κατ’ ελάχιστον 60 ECTS.
2. Ο φοιτητής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας (atlas.grnet.gr), και
αποστέλλει ηλεκτρονικά την αίτηση Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένη. Επίσης
θα πρέπει να στείλει το βιογραφικό του (σύντομο βιογραφικό 200 λέξεων) και την
πρόταση απασχόλησής του στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρακτικής άσκησης του
ΤΜΣ (praktikitms@gmail.com). Στο έντυπο της αίτησης αναγράφονται απαραιτήτως
κατά σειρά προτεραιότητας δύο ή τρεις φορείς στους οποίους ο φοιτητής/φοιτήτρια
ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει την ΠΑ.
3. Η λίστα των επιλεγμένων Συνεργαζόμενων Φορέων ΠΑ καταρτίζεται καθ΄ όλη τη
διάρκεια του χρόνου και ανακοινώνεται αυτόματα μέσω του πληροφοριακού
συστήματος «Άτλας».
4. Όλες οι αιτήσεις των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του παρόντος Άρθρου αξιολογούνται από την ΕΠΑ, η οποία μπορεί
συμπληρωματικά να καλέσει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές σε προσωπική
συνέντευξη. Η αξιολόγηση αυτή στοχεύει στη βέλτιστη ανάθεση ΠΑ στους
ενδιαφερόμενους φοιτητές με βάση την κατεύθυνση σπουδών τους, τις προτιμήσεις
τους, τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και βαθμολογικά κριτήρια – επιδόσεις στις
σπουδές τους.
5. Όταν αποφασιστεί ο φορέας στον οποίο θα εργαστεί ο φοιτητής, υπογράφεται ένα
συμφωνητικό και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, τα οποία ετοιμάζονται από το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Β. Διαδικασία επιλογής των φοιτητών
1. Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
πραγματοποιείται από την τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ) του ΤΜΣ.
2. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών είναι τα παρακάτω:
α) Μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή κατά την περίοδο της αίτησης (30%),
β) Επιτυχή ολοκλήρωση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του Α’ και
Β’εξαμήνου (30%),
γ) Συνάφεια κατεύθυνσης του φοιτητή με τις αρμοδιότητές του στο φορέα
απασχόλησης (40%),
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Σε περίπτωση ύπαρξης κοινωνικών κριτηρίων (θέματα υγείας, ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες) ο υποψήφιος πριμοδοτείται με 20%.
3. Αναρτώνται οι πίνακες με τους επιλεχθέντες και τους επιλαχόντες φοιτητές σε
αξιολογική σειρά.
4. Δίνεται διάστημα 3 ημερών για δικαίωμα ένστασης των φοιτητών προς την ΕΠΑ.
5. Εξετάζονται οι τυχόν ενστάσεις από την ΕΠΑ και αναρτώνται τα αποτελέσματα
στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.
6. Επικυρώνονται τα τελικά αποτελέσματα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Γ. Υλοποίηση ΠΑ
1. Η ΠΑ κάθε φοιτητή πραγματοποιείται σε δύο μήνες πλήρους απασχόλησης (40
εργάσιμες ημέρες). Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου σπουδών του ΤΜΣ,
σε κάποια αντικείμενα η παρουσία του ασκούμενου στον τόπο που εδρεύει ο
φορέας υποδοχής δεν είναι πάντα αναγκαία καθ' όλη τη διάρκεια της ΠΑ. Σε
περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία η προετοιμασία του φοιτητή στο χώρο των
σπουδών του (περιπτώσεις όπως ανάληψη συνθετικού έργου, ανάληψη και
προετοιμασία συναυλίας, μουσικολογική έρευνα, κλπ.), μέρος της εργασίας κατά
την ΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ΤΜΣ, καθώς και σε αρχεία και
βιβλιοθήκες. Ειδικότερα για τους φοιτητές του ΤΜΣ θεωρείται σημαντικό να δίνεται
η δυνατότητα πραγματοποίησης ΠΑ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους,
γιατί έτσι μπορούν να εργαστούν καλύτερα στο χώρο των σπουδών τους. Επίσης
πολλοί
εκπαιδευτικοί
και
καλλιτεχνικοί
οργανισμοί
που
αποτελούν
συνεργαζόμενους φορείς ΠΑ δεν λειτουργούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι
που οριοθετεί την πραγματοποίηση της ΠΑ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους.
2. Κατά την έναρξη υλοποίησης της ΠΑ και μέσα σε προθεσμία δύο εβδομάδων
κατατίθεται στον Ακαδημαϊκό Επόπτη από τον ασκούμενο φοιτητή (με τη
συνεργασία του Επόπτη Φορέα) ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα απασχόλησης,
περιγραφή του αντικειμένου της ΠΑ, καθώς και το επιδιωκόμενο μαθησιακό
αποτέλεσμα (Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων).
3. Ο φοιτητής που υλοποιεί ΠΑ έχει δικαίωμα απουσίας μέχρι πέντε (5) ημέρες από το
χώρο υλοποίησης της πρακτικής του. Οποιαδήποτε περαιτέρω απουσία θα πρέπει
να αναπληρώνεται μετά το προβλεπόμενο πέρας της ΠΑ.
4. Ο φοιτητής έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Ακαδημαϊκό Επόπτη για την
έκβαση της ΠΑ, να του γνωστοποιεί το αντικείμενο της δουλειάς του, να τον
ενημερώνει για οτιδήποτε θέμα, δυσκολία ή πρόβλημα προκύπτει. Έχει υποχρέωση
να στέλνει ηλεκτρονικά στον Ακαδημαϊκό Επόπτη αναφορά όταν του ζητείται, και
να επικοινωνεί μαζί του για όλα τα καλλιτεχνικά και επιστημονικά θέματα που
σχετίζονται με τη φύση της δουλειάς που έχει αναλάβει.
5. Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την πορεία του
ασκούμενου φοιτητή κατά τη διάρκεια της δίμηνης ΠΑ, να παρακολουθεί τις
ενδιάμεσες αναφορές του φοιτητή όταν ζητούνται, και να απαντά σε ό,τι άλλο
θέμα επιστημονικής και καλλιτεχνικής υφής προκύπτει. Έχει το δικαίωμα, αν

5

επιθυμεί, να μεταβαίνει στο χώρο της εργασίας του φοιτητή για να παρακολουθεί
την πορεία του και να συνεργάζεται από κοινού – αν χρειαστεί – με τον Επόπτη του
συνεργαζόμενου φορέα στην επίβλεψη του φοιτητή.

Δ. Αξιολόγηση ΠΑ
1. Η αξιολόγηση της ΠΑ πραγματοποιείται με ευθύνη του Ακαδημαϊκού Επόπτη, σε
συνεργασία με τον ασκούμενο φοιτητή και τον Επόπτη του Συνεργαζόμενου Φορέα
το αργότερο ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ΠΑ.
2. Η διαδικασία της αξιολόγησης τεκμηριώνεται με την τελική έκθεση επιτυχούς (ή
όχι) ολοκλήρωσης και με μία ενδιάμεση αναφορά. Πιο συγκεκριμένα:
α) Η ενδιάμεση αναφορά συντάσσεται κατ’ επιλογήν από τον ασκούμενο φοιτητή
στο τέλος του πρώτου μήνα και αποστέλλεται άμεσα (κατά προτίμηση
ηλεκτρονικά) στον Ακαδημαϊκό Επόπτη. Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει την
πρόοδο που συντελέστηκε στο πλαίσιο της ΠΑ, την περιγραφή των δράσεων που
ολοκληρώθηκαν, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης εργασιών για τον
επόμενο μήνα.
β) Η τελική έκθεση αποτελείται από την τελική αναφορά του ασκούμενου φοιτητή
και του Συνεργαζόμενου Φορέα (δύο διακριτά έντυπα). Στις δύο παραπάνω
εκθέσεις, περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο, οι μέθοδοι υλοποίησης και
τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΠΑ, το χρονοδιάγραμμα που τηρήθηκε και
τυχόν αιτιολόγηση σημαντικών αποκλίσεων από αυτό.
γ) Η τελική έκθεση που υποβάλλεται από τον ασκούμενο φοιτητή συνοδεύεται,
εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό, από αντίστοιχα τεκμήρια (π.χ. ημερολόγιο,
προγράμματα συναυλιών, αντίτυπα παραγωγών, ημερήσια πλάνα, πρώτες
σελίδες δημοσιεύσεων, καταλόγους αρχείων, κ.λπ.), που πιστοποιούν περαιτέρω
το περιεχόμενο της ΠΑ.
δ) Η τελική έκθεση που υποβάλλεται από το Συνεργαζόμενο Φορέα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από τη συμπληρωμένη Φόρμα Αξιολόγησης υπογεγραμμένη από
τον Επόπτη του Συνεργαζόμενου Φορέα. Την τελική έκθεση την υπογράφει ο
Υπεύθυνος του Φορέα, άσχετα με το αν την έχει συμπληρώσει ο Επόπτης του
Φορέα.
3. Με ευθύνη του Ακαδημαϊκού Επόπτη τηρείται Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ανά
ασκούμενο φοιτητή (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) με όλες τις παραπάνω
αναφορές/εκθέσεις και λοιπά στοιχεία που συμβάλλουν στην αξιολόγηση της ΠΑ.
4. Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης με βάση το παραπάνω υλικό εισηγείται στην ΕΠΑ την
επιτυχή ή όχι ολοκλήρωση της ΠΑ κάθε ασκούμενου φοιτητή. Σύμφωνα με τις
εισηγήσεις η ΕΠΑ αποφασίζει αν η ΠΑ ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
5. Δεν αναγνωρίζεται αναδρομικά η υλοποίηση
επαγγελματική/ερευνητική απασχόληση φοιτητών
συνεργαζόμενους φορείς.

ΠΑ σε προγενέστερη
σε κάποιον από τους

6. Εάν η Πρακτική Άσκηση δηλωθεί από τον φοιτητή ως μάθημα, μετά την επιτυχή

ολοκλήρωσή της κατατίθεται σχετική βεβαίωση από τον Ακαδημαϊκό Επόπτη στη
Γραμματεία και πιστώνονται οι προβλεπόμενες ECTS. Παράλληλα οι φοιτητές
λαμβάνουν Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης από το Γραφείο Πρακτική Άσκησης του
Πανεπιστημίου όπου αναγράφεται σε ποιον τομέα την πραγματοποίησαν.
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Άρθρο 3
Υποχρεώσεις και δικαιώματα
Πέραν των παραπάνω, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συντελεστών
υλοποίησης της ΠΑ (των ασκούμενων φοιτητών, των συνεργαζόμενων φορέων και
των εποπτών διδασκόντων) έχουν ως εξής:
α) Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Φοιτητών: Οι φοιτητές που θα επιλέξουν να
συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος
σπουδών τους έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:


Την απόλυτη τήρηση του ωραρίου και ημερών εργασίας, όπως αυτά
ορίζονται πριν την έναρξη υλοποίησης της ΠΑ σε κοινή συμφωνία με τον
Συνεργαζόμενο Φορέα.



Την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.



Την τήρηση των ειδικών κανόνων που τυχόν διέπουν το χώρο εργασίας
στον οποίο θα απασχοληθούν.



Την άμεση ενημέρωση του Ακαδημαϊκού Επόπτη για τυχόν προβλήματα
που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της ΠΑ. Στην περίπτωση αυτή οι
ασκούμενοι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον Ακαδημαϊκό
Επόπτη, καθώς και με την ΕΠΑ και να μην προβούν σε προσωπική
επίλυση του προβλήματος. Οφείλουν σε κάθε περίπτωση να αναφέρουν
την ετεροαπασχόλησή τους σε καθήκοντα, πέρα των προσυμφωνημένων
και σε τομείς εκτός αντικειμένου της ΠΑ.



Την καταβολή κάθε προσπάθειας για την εξασφάλιση καλής
συνεργασίας με το υπόλοιπο προσωπικό του Συνεργαζόμενου Φορέα.



Την υπεύθυνη χρήση και φύλαξη όλων των μηχανημάτων, εξοπλισμού
κ.λπ. που τους παραχωρείται προς χρήση κατά τη διάρκεια της εργασίας
τους, σύμφωνα με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στον Συνεργαζόμενο
Φορέα.



Την διατήρηση του χώρου εργασίας στην ίδια κατάσταση, όπως τους
παραδόθηκε στην αρχή της εργασίας τους.



Την καταβολή κάθε προσπάθειας για την απόκτηση περαιτέρω
γνώσεων, την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και την εν γένει
επαγγελματική και καλλιτεχνική τους εξέλιξη.

β) Υποχρεώσεις Συνεργαζόμενων Φορέων: Κατά τη διάρκεια της ΠΑ οι
συνεργαζόμενοι φορείς θα πρέπει:


Να ορίσουν έναν Επόπτη (ονομάζεται Επόπτης Φορέα) ο οποίος θα
αναθέτει τα καθήκοντα και τις εργασίες στον ασκούμενο φοιτητή, με
βάση την αρχική συμφωνία της εκπόνησης της ΠΑ, θα παρακολουθεί
την εξέλιξη της προόδου της ΠΑ και θα βεβαιώνει τη λήξη της,
συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.



Να πιστοποιούν την τυπική έναρξη και λήξη της περιόδου εργασίας.



Να προσδιορίζουν το ωράριο εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου και την πρακτική που ακολουθείται στον φορέα. Σε περιπτώσεις
"βάρδιας" ο ασκούμενος αναλαμβάνει ανάλογα καθήκοντα όπως οι
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υπόλοιποι εργαζόμενοι του φορέα (π.χ. επιτήρηση παιδιών, φροντίδα
χώρου, κλπ.).


Να εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας που να
επιτρέπουν την ανάδειξη των αποτελεσμάτων της συνεργασίας, όπως
την ανάπτυξη της συνέπειας, της επαγγελματικής υπευθυνότητας, της
επαγγελματικής συνείδησης και της αξιοπιστίας των ασκούμενων
φοιτητών.

γ) Υποχρεώσεις Ακαδημαϊκού Επόπτη: Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο
εκάστοτε Ακαδημαϊκός Επόπτης πρέπει να:


Παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή της ΠΑ των φοιτητών που
εποπτεύει και να επιλύει, σε συνεργασία με το συνεργαζόμενο φορέα και
την ΕΠΑ (εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο), τυχόν πρακτικά
προβλήματα που προκύπτουν.



Να εισηγείται στην ΕΠΑ την άμεση διακοπή της ΠΑ σε περίπτωση όπου
ο συνεργαζόμενος φορέας δεν ακολουθεί το συμφωνηθέν πλάνο
απασχόλησης και τις συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν στην
εκπόνηση της ΠΑ.



Να εισηγείται στην ΕΠΑ τη διακοπή της συνεργασίας με κάποιον
συγκεκριμένο συνεργαζόμενο φορέα, βάσει αιτιολογημένης έκθεσης.



Συμπληρώνει την ενδιάμεση και την τελική αξιολόγηση του φοιτητή.

Άρθρο 4
Αποζημίωση και λοιπές διατάξεις
1.

Για τους ασκούμενους φοιτητές προβλέπεται αποζημίωση για τη χρονική περίοδο
εκπόνησης της ΠΑ, υπό την προϋπόθεση ένταξης της ΠΑ σε χρηματοδοτική
δράση.

2.

Στην περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, περαιτέρω ζητήματα (όπως π.χ.
ασφάλισης κλπ.) καθορίζονται από τους όρους και προϋποθέσεις της δράσης
χρηματοδότησης.

3.

Στους Ακαδημαϊκούς Επόπτες και τους Επόπτες Φορέα δίνεται χρηματική
αποζημίωση για τη χρονική περίοδο εποπτείας της ΠΑ κάθε ασκούμενου φοιτητή,
μόνο εάν προβλέπεται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΠΑ. Η εποπτεία
της ΠΑ δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ όπως ορίζονται από τη
σχετική νομοθεσία (Νόμος 2530/97, Υποχρεώσεις – έργο μελών ΔΕΠ). Η Εποπτεία
των ασκούμενων φοιτητών δεν είναι υποχρεωτική απασχόληση των μελών ΔΕΠ,
αλλά η υλοποίηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης αποτελεί υποχρέωση
του Τμήματος.
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