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ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΟΤΓΑΣΩΝ Σ.Δ.Ι.
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΥΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
1. Πρόλογος
Με βάζε ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΣΔΙ, ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζην
επάγγεικα είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί ηκήκα ησλ ζπνπδψλ ζηα ΣΔΙ πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζην 8ν εμάκελν ζπνπδψλ. Η νξγαληθή απηή έληαμε ηεο πξαθηηθήο
αζθήζεσο κέζα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ραξαθηεξίδεη ηε βαξχηεηα θαη ηε
ζεκαζία πνπ έρεη ν ζεζκφο απηφο γηα ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα.
θνπφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη ε εμάζθεζή ηνπο ζηα
πιαίζηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ηκήκαηφο πνπ παξαθνινπζνχλ.
Σελ φιε δηαδηθαζία, ηνλ ηξφπν θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ νξίδνπλ λφκνη θαη
πξνεδξηθά
δηαηάγκαηα
πνπ
έρνπλ
θαηά
θαηξνχο
εθδνζεί.
Η νξγάλσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΣΔΙ πξνβιέπεηαη κε
ην Π.Γ. 174/85 (Φ.Δ.Κ. 59/η. Α΄/29-03-1985) θαη δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα κε ηελ θνηλή απφθαζε Δ5/1797/20-3-86 (Φ.Δ.Κ. 183/η. Β΄14-41986), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Δ5/4825/16-6-1986 (Φ.Δ.Κ. 453/η. Β΄16-071986) ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο.
2. Δικαίωμα, διάρκεια και τώροι πρακηικής άζκηζης
Η δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο γηα φινπο ηνπο
ζπνπδαζηέο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην ηειεπηαίν εμάκελν ζπνπδψλ δειαδή απφ
ην 8ν εμάκελν θαη εθ' φζνλ ν ζπνπδαζηήο έρεη παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ηα 2/3
ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη φια ηα καζήκαηα
εηδηθφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο.
Η πξαθηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ζηνλ Γεκφζην φζν θαη ζηνλ Ιδησηηθφ
ηνκέα, Καζψο επίζεο ζε Σερλνινγηθά Ιδξχκαηα ή επηρεηξήζεηο ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Leonardo.
Ο ζπνπδαζηήο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα θάλεη ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε,
ππνβάιιεη αίηεζε-δήισζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, κε ηελ νπνία δειψλεη
κία ή πεξηζζφηεξεο Τπεξεζίεο ή επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ελδηαθέξεηαη λα
απαζρνιεζεί.
Δάλ ε ζέζε αθνξά ζηνλ Ιδησηηθφ ηνκέα ηφηε δειψλεη ηελ Δηαηξεία
επηζπλάπηνληαο ηελ αίηεζε θαη βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο φηη ηνλ δέρεηαη γηα λα
αζθεζεί πξαθηηθά.
Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο θαηαλέκεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηηο ππάξρνπζεο
ζέζεηο, αθνχ ζπλεθηηκήζεη ηηο δειψζεηο ηνπο.
ηνπο ζπνπδαζηέο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ νη ίδηνη ηηο ζέζεηο πνπ
ζέινπλ λα απαζρνιεζνχλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο,
αθνχ ειέγμεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο επηρείξεζεο, δίλεη ηε ζέζε ζηνλ πξνηείλνληα
ζπνπδαζηή.
ηνλ δεκφζην ηνκέα ε Π.Α. γίλεηαη είηε απφ 1 Απξηιίνπ κέρξη 30 επηεκβξίνπ
είηε απφ 1 Οθησβξίνπ κέρξη 31 Μαξηίνπ, ελψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αξρίδεη κε ην
ηέινο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ.
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3. Επιηροπή πρακηικής άζκηζης - Εποπηεία
Σα ζέκαηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζπληνλίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή πξαθηηθήο
άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο ε νπνία κεξηκλά:
1. Γηα ηελ αλαδήηεζε λέσλ ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο.
2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ζηνπο
νπνίνπο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξαθηηθή άζθεζε.
3. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο.
Απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο ρνξεγείηαη βηβιίν πξαθηηθήο άζθεζεο καδί κε
ηα αληίηππα ηεο εηδηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο βεβαηψζεηο.
Κάζε αζθνχκελνο ζπνπδαζηήο ζεκεηψλεη ζην βηβιίν πξαθηηθήο άζθεζεο θάζε
εβδνκάδα ηηο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαζρνιήζεθε θαζψο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή
ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ ζην ρψξν εξγαζίαο. Κάζε εβδνκαδηαία
θαηαρψξεζε ειέγρεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο ή
ππεξεζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζθνπκέλσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε δηνίθεζε ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο δελ αθνινπζεί ζε
γεληθέο γξακκέο ην πξφγξακκα απαζρφιεζεο ησλ αζθνπκέλσλ ή ηνπο
εηεξναπαζρνιεί, είλαη δπλαηφ χζηεξα απφ απφθαζε ηεο επηηξνπήο λα δηαθνπεί ε
άζθεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηεξηαθφ ρψξν. Η επηηξνπή κεξηκλά, ψζηε λα
βξεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα λέεο ζέζεηο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ δηέθνςαλ ηελ
άζθεζε. ηε λέα απηή ζέζε πξαγκαηνπνηείηαη πξαθηηθή άζθεζε κφλν γηα ην
δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη ησλ έμη κελψλ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ν ζπνπδαζηήο ππνβάιιεη δηα
ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο γξακκαηείαο ηνπ ηκήκαηνο ην βηβιίν πξαθηηθήο άζθεζεο,
θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν κε ηνλ αξηζκφ ησλ εβδνκαδηαίσλ εθζέζεσλ, ην ρξφλν
θαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο, ηηο εκέξεο απνπζίαο θαη ηελ επίδνζε ηνπ θαζψο
επίζεο θαη ηελ θαξηέια ελζήκσλ ηνπ ΙΚΑ εθφζνλ απαζρνιήζεθε ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα. Η επηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ηκήκαηνο ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ηα
δηθαηνινγεηηθά πξαθηηθήο άζθεζεο απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο.
4. Δικαιώμαηα και σποτρεώζεις πρακηικά αζκούμενοσ ζποσδαζηή
Ο αζθνχκελνο ζην ρψξν εξγαζίαο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ην σξάξην
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο Τπεξεζίαο, ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη
εξγαζίαο θαζψο θαη φηη άιιν ηζρχεη γηα ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ή Τπεξεζίαο.
Όηαλ ν αζθνχκελνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα παξαπάλσ ελεκεξψλεηαη ν
επφπηεο εθπ/θφο ν νπνίνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη
ζπκκφξθσζή ηνπ.
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπ αζθνχκελνπ ε επηρείξεζε ή Τπεξεζία κπνξεί λα
θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηελ εηδηθή ζχκβαζε θαη λα δηαθφςεη ηελ απαζρφιεζή ηνπ.
Σφηε ν ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ηνλ επφκελν ρξφλν ηελ ίδηα
δηαδηθαζία γηα λα βξεη θαηλνχξγηα ζέζε, γηα λα ζπκπιεξψζεη ηνλ ππφινηπν ρξφλν
ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο.
Οη ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο εθηφο απφ ηελ
απνδεκίσζε θαη ηελ αζθάιηζή ηνπο θαηά επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ δελ απνθηνχλ
θαλέλα άιιν δηθαίσκα εξγαζηαθήο ή ζπληαμηνδνηηθήο κνξθήο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ν αζθνχκελνο ζπνπδαζηήο
κπνξεί γηα ζνβαξνχο ιφγνπο λ' απνπζηάζεη δηθαηνινγεκέλα γηα 5 εργάζιμες
ημέρες ζσνολικά. Οη απνπζίεο θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν πξαθηηθήο άζθεζεο
ζεσξνχληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ επφπηε εθπαηδεπηηθφ.
Ο αζθνχκελνο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ηνπο
θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη εξγαζίαο, θαζψο θαη θάζε άιιε ξχζκηζε πνπ ηζρχεη γηα
ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. Απζαίξεηεο απνπζίεο ή παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ
ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε δηαθνπή ηεο πξαθηηθήο
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άζθεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ην
επφκελν εμάκελν ηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο λέαο ζέζεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ππνινίπνπ ρξφλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.

