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1. Αντικείµενο και Στόχοι Πρακτικής Άσκησης.
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών και φοιτητριών του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (∆ΠΘ) είναι ενταγµένη στο πρόγραµµα σπουδών από την
έναρξη της λειτουργίας του. Είναι δίµηνης διάρκειας και διεξάγεται από τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες των τελευταίων ετών κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Άµεσοι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:
1. Η απόκτηση µιας πρώτης εµπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής µε το επάγγελµα στο χώρο
που πραγµατοποιείται η Πρακτική Άσκηση,
2. Η εφαρµογή της επιστηµονικής γνώσης µέσα από τη διαδικασία της επαγγελµατικής
επιστηµονικής εξάσκησης,
3. Η ανάδειξη δεξιοτήτων των ασκουµένων και η ανάπτυξη επαγγελµατικής συνείδησης,
4. Η οµαλότερη µετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιµασίας τους (δηλαδή το
Πανεπιστήµιο) στο χώρο της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και
των οργανισµών,
5. Η εξοικείωση των φοιτητών µε το εργασιακό περιβάλλον και µε τις απαιτήσεις του
επαγγελµατικού χώρου, καθώς και µε τις εργασιακές σχέσεις (απολαβές, υποχρεώσεις,
ιεραρχία), όπως διαµορφώνονται στην ελληνική πραγµατικότητα,
6. Η δηµιουργία ενός δικτύου συνεργασιών µεταξύ Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και
Επιχειρήσεων, για την προώθηση συνεργασιών στην Ελλάδα αλλά και στον ευρύτερο
Ευρωπαϊκό χώρο.
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαµβάνει την
επιλογή από κάθε ασκούµενο ενός Φορέα Πρακτικής Άσκησης (ιδιωτική επιχείρηση ή δηµόσιο
οργανισµό) που δραστηριοποιείται σε συναφείς τοµείς µε τα αντικείµενα που καλύπτονται από το
πρόγραµµα σπουδών. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης της ΠΑ από Εθνικά ή Κοινοτικά
προγράµµατα η αµοιβή του ασκούµενου φοιτητή-φοιτήτριας, θα καλύπτεται εξολοκλήρου από τους
πόρους του αντίστοιχου προγράµµατος και θα καταβάλλεται από την Επιτροπή Ερευνών του ∆ΠΘ.
Η ισχύουσα και αναλογούσα ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας του ασκούµενου φοιτητή-φοιτήτριας
στο συγκεκριµένο κλιµάκιο αµοιβής, θα καλύπτεται επίσης από τους πόρους του Προγράµµατος
και θα αποδίδεται νοµίµως και εµπροθέσµως στο Ι.Κ.Α. από την Επιτροπή Ερευνών του ∆ΠΘ.
Επιπρόσθετα, υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για την µετάβαση των
ασκούµενων προς και από τον τόπο άσκησης κατά την έναρξη και τη λήξη της αντίστοιχης
περιόδου.
Κατά τη διάρκεια της ΠΑ, ο ασκούµενος φοιτητής τίθεται υπό την καθοδήγηση, επίβλεψη και
παρακολούθηση ενός συγκεκριµένου στελέχους του Φορέα που αναφέρεται ως Εκπαιδευτής, ενώ
παράλληλα την ΠΑ του κάθε ασκούµενου παρακολουθεί ένα ή περισσότερα µέλη ∆ΕΠ του
Τµήµατος, που αναφέρονται ως Επόπτες. Την απρόσκοπτη λειτουργία της ΠΑ συντονίζει ένα
µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος που είναι και ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) του έργου.
Πριν την έναρξη της ΠΑ, ο ενδιαφερόµενος φοιτητής ή φοιτήτρια υποβάλει σχετική αίτηση προς
τον ΕΥ, ακολουθεί η διαδικασία επιλογής των φοιτητών και η διερεύνηση του ενδιαφέροντος του
δυνητικού φορέα ΠΑ και µετά την περαίωση της ΠΑ η κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων τόσο

από τους ασκούµενους όσο και από τους φορείς και τους επόπτες. Παράλληλα συλλέγονται οι
απόψεις των εµπλεκόµενων µέσω της συµπλήρωσης σχετικών ερωτηµατολογίων.
Με το πέρας της ΠΑ, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος βεβαιεί µε σχετικό κατάλογο τα ονόµατα και
τους αριθµούς µητρώου των φοιτητών/τριών που περάτωσαν την ΠΑ στην Γραµµατεία του
Τµήµατος προκειµένου να ενηµερωθεί ο φάκελος του φοιτητή/τριας.
2. ∆ιαδικασία Υποβολής Αίτησης των Φοιτητών.
Υποχρεωτικά όλοι οι φοιτητές του 4ου προς το 5ο έτος σπουδών και υπό συνθήκες και µετά από
απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος, οι φοιτητές του 3ου προς το 4ο έτος, θα πρέπει να
συµπληρώσουν την έντυπη Αίτηση Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης, η οποία
είναι ανηρτηµένη στην ιστοσελίδα του Τµήµατος (http://www.agro.duth.gr) και παρατίθεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος Οδηγού. Η µπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά (e-mail) στον
Επιστηµονικά Υπεύθυνο ή τα µέλη ∆ΕΠ που έχουν ορισθεί από την ΓΣ σαν υπεύθυνοι ανά
κατεύθυνση σπουδών, τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν από την προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία
έναρξης της ΠΑ αλλά µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως.
Στην Αίτηση Συµµετοχής ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
1.
2.
3.
4.

Αναλυτικά στοιχεία φοιτητή (ονοµατεπώνυµο, εξάµηνο σπουδών)
Η κατεύθυνση των σπουδών που ακολουθεί ο αιτών ή η αιτούσα.
Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας.
Στοιχεία του Φορέα Πρακτικής Άσκησης εφόσον έχει επιλεγεί από τον αιτούντα ή σε άλλη
περίπτωση, το είδος του φορέα όπου επιθυµεί να ασκηθεί.

Οι συνεργαζόµενοι Φορείς Πρακτικής Άσκησης αναρτώνται κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα του
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ενώ αποστέλλονται προς αυτούς και σχετικές επιστολές εκδήλωσης
ενδιαφέροντος όπου τους ενηµερώνουν για τις υποχρεώσεις των ασκούµενων φοιτητών, το
διάστηµα άσκησης, στοιχεία επικοινωνίας µε το Τµήµα κ.λ.π. Οι παραπάνω επιστολές
υπογράφονται από τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο ή µέλη ∆ΕΠ από κάθε κατεύθυνση που έχουν
ορισθεί σχετικά (βλ. σχετικό υπόδειγµα στο Παράρτηµα).
Εναλλακτικά, κάθε ιδιωτική επιχείρηση ή δηµόσιος φορέας µπορεί µε αίτησή του να ενταχθεί στον
κατάλογο συνεργαζόµενων φορέων για Πρακτική Άσκηση εφόσον υποβάλλει ηλεκτρονικά το
αντίστοιχο έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κριθεί κατάλληλος από την ΓΣΕΣ του
Τµήµατος (µετά από εισήγηση του Επιστηµονικά Υπεύθυνου). Η αντίστοιχη αίτηση θα βρίσκεται
αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Τµήµατος όπως και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος Οδηγού.

3. ∆ιαδικασία Επιλογής Φοιτητών
Η ΠΑ των φοιτητών στο Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι υποχρεωτική οπότε και οφείλει να την
πραγµατοποιήσει το σύνολο των φοιτητών κατά το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται παραπάνω.
∆ιαδικασία επιλογής προβλέπεται στις περιπτώσεις όπου: α) Περισσότεροι του ενός φοιτητές/τριες

επιθυµούν να ασκηθούν στον ίδιο φορέα ο οποίος έχει δηλώσει αδυναµία κάλυψης των
αντίστοιχων θέσεων και β) Εφόσον για λόγους που δεν δύναται να προβλεφθούν (λ.χ.
αυξοµειώσεις του αριθµού των εισακτέων), υπάρχουν λιγότερες επιδοτούµενες θέσεις από τον
αριθµό των δικαιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος, σε συνεργασία και
µετά από εισήγηση µέλους ∆ΕΠ µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της
επιχείρησης ή του φορέα, προχωρά στην επιλογή του κατάλληλου ασκούµενου.
Τα κύρια κριτήρια επιλογής φοιτητών για τη Πρακτική Άσκηση είναι:
• Η προσωπική επιθυµία και οι προτιµήσεις του ασκούµενου
• Η κατεύθυνση σπουδών που ακολουθεί,
• Η εντοπιότητα του ασκούµενου, δηλαδή εάν ο τόπος πραγµατοποίησης της ΠΑ
συµπίπτει ή βρίσκεται κοντά στον τόπο της µόνιµης κατοικίας του,
• Η προσωπικότητα, το ήθος και ο χαρακτήρας του ασκούµενου φοιτητή,
• Κοινωνικά κριτήρια
• Οι δεξιότητες του φοιτητή (χρήση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας),
4. Σύναψη Σύµβασης και Εγγραφής στο ΙΚΑ
Μετά την επιλογή του κάθε φοιτητή και τον καθορισµό του περιεχοµένου και του τόπου
πραγµατοποίησης της ΠΑ, υπογράφεται Ειδική Σύµβαση Έργου µεταξύ του Πανεπιστηµίου και
του Ασκούµενου στην οποία περιέχονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις πραγµατοποίησης της
ΠΑ. Τα πρωτότυπα της Σύµβασης χορηγούνται από την Επιτροπή Ερευνών του ∆ΠΘ ή το Αρµόδιο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και µετά την υπογραφή τους προωθούνται προς την Επιτροπή
Ερευνών του ∆ΠΘ.
Για την προετοιµασία της σύµβασης, την πληρωµή της αµοιβής και την εγγραφή του ασκούµενου
στο ΙΚΑ, θα πρέπει ο φοιτητής να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες µε έµφαση σε:
1. Άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού στη Τράπεζα Πειραιώς, όπου ο ασκούµενος θα είναι
απαραίτητα ο πρώτος δικαιούχος. Στο λογαριασµό αυτό θα καταβληθεί η αποζηµίωση του
ασκούµενου από την Επιτροπή Ερευνών. Αν ο ασκούµενος διαθέτει τέτοιο λογαριασµό, τότε αυτός
είναι έγκυρος ΜΟΝΟ εφόσον ο ασκούµενος είναι ο πρώτος δικαιούχος.
2. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου λογαριασµού Τραπέζης, όπου θα φαίνονται ευκρινώς
τα στοιχεία του αριθµού λογαριασµού και το όνοµα του δικαιούχου.
3. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας (µπρος – πίσω). ∆εν απαιτείται επικύρωση.
4. Φωτοτυπία ενός οποιουδήποτε εγγράφου από όπου να προκύπτει το ΑΦΜ του ασκούµενου
(π.χ., βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από ΚΕΠ, εκκαθαριστικό σηµείωµα ή φορολογική δήλωση).
5. Συµπληρωµένες και υπογεγραµµένες οι δύο σελίδες της αίτησης του ασκούµενου προς το ΙΚΑ
(θα διατίθεται από το Γραφείο Πρακτικής).
Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται στον Επιστηµονικά Υπεύθυνο του Έργου σύµφωνα µε τις
Οδηγίες που θα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.

5. Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης
Η περίοδος της ΠΑ είναι 2 µήνες µε έναρξη την 1η Ιουλίου και πέρας την 31η Αυγούστου κάθε
έτους. Με την άφιξη του ασκούµενου στο Φορέα Πρακτικής τίθεται στην επίβλεψη και ακολουθεί
τις εντολές του Εκπαιδευτή ή ακολουθεί τον κανονισµό λειτουργίας του φορέα. Ο ασκούµενος
είναι υποχρεωµένος να παρευρίσκεται στον χώρο του φορέα και να είναι διαθέσιµος καθηµερινά
για τουλάχιστον 4 ώρες. Θέµατα αδειών, απουσιών ή συναφών θεµάτων καθορίζονται µε τον
εκπαιδευτή ή τον υπεύθυνο του φορέα. Επίσης ο ασκούµενος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει
τον επιστηµονικά υπεύθυνο ή το µέλος ∆ΕΠ που τον εποπτεύει για τα πλήρη και ακριβή στοιχεία
του φορέα ώστε να διευκολύνει την διαδικασία της εποπτείας.
Στις υποχρεώσεις του φοιτητή περιλαµβάνονται, επίσης:
1.

Η τήρηση Αναλυτικού Ηµερολογίου Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο θα καταγράφει
συνοπτικά και για όσο χρόνο διαρκεί η ΠΑ, την καθηµερινή του απασχόληση, τις
εργασίες και τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν κλπ. (πχ. Εργασία αγρού ή πεδίου,
εργαστηριακό έργο, υπολογιστικό έργο, σχεδιασµός διεργασιών, σύνταξη µελετών,
συλλογή στοιχείων, καταµέτρηση υλικού, εξυπηρέτηση πελατών ή παροχή ανάλογων
υπηρεσιών).

2.

Η συµπλήρωση σχετικής έκθεσης αποτίµησης και ερωτηµατολογίου αξιολόγησης της
πρακτικής. Σχετικά υποδείγµατα περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα του οδηγού.

3.

Να λάβουν υπογεγραµµένη από τον εκπαιδευτή τους ή τον υπεύθυνο του φορέα, την
βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης της ΠΑ (βλ. Παράρτηµα).

4.

Να λάβουν συµπληρωµένα αντίστοιχα ερω τηµατολόγια αξιολόγησης της ΠΑ τόσο από
τον Φορέα της Πρακτικής όσο και από τον Επόπτη.

5.

Να διατηρήσουν όλα τα παραστατικά εξόδων εφάπαξ µετακίνησής προς και από τον
τόπο της πρακτικής του, εφόσον είναι διαφορετικός από τον τόπο µόνιµης κατοικίας ή
από την έδρα του Πανεπιστηµιακού Τµήµατος (Ορεστιάδα). Σαν παραστατικά ορίζονται
τα απόκοµµα εισιτηρίων, διοδίων, κλπ.

Με την λήξη της ΠΑ όλα τα ανωτέρω έντυπα θα πρέπει να παραδίδονται από τον ασκούµενο στον
Επιστηµονικά Υπεύθυνο της ΠΑ, στον Επόπτη του ή στο µέλος ∆ΕΠ που έχει ορισθεί ως
υπεύθυνος της κατεύθυνσης την οποία παρακολουθεί.
Οι ασκούµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από τη στιγµή έναρξης της ΠΑ αποτελούν και αυτοί
µέλη του Φορέα Πρακτικής και, εποµένως, θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις και τους
κανόνες εργασίας και λειτουργίας του Φορέα και τις εντολές και υποδείξεις του Εκπαιδευτή τους,
ως εάν ήσαν µόνιµα στελέχη του και όχι απλοί εκπαιδευόµενοι.
Εννοείται ότι οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι συνεργάσιµοι, υπάκουοι, ευπροσήγοροι,
ευγενείς, εργατικοί, συνεπείς και πειθαρχηµένοι. Να µεριµνήσουν ώστε η Πρακτική τους Άσκηση
να έχει ουσιαστική αξία και αποτέλεσµα και οι ίδιοι να αποκοµίσουν το µέγιστο δυνατό όφελος

από την διεξαγωγή της.
Η πορεία της ΠΑ ελέγχεται όχι µόνο από τον Εκπαιδευτή, αλλά και από τον Επόπτη ή/και τον
Επιστηµονικό Υπεύθυνο της ΠΑ µε περιοδικούς ελέγχους (π.χ., τηλεφωνική επαφή ή και µε
προσωπική επίσκεψη στο χώρο διεξαγωγής της ΠΑ). Εάν διαπιστωθεί ότι η ΠΑ δεν εξελίσσεται µε
ικανοποιητικό τρόπο και υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσχέρειες στη διεξαγωγή της, τότε ο Ε.Υ.
µπορεί να αποφασίσει την άµεση διακοπή της, είτε µε υπαιτιότητα του φοιτητή είτε µε υπαιτιότητα
του Φορέα Εκπαίδευσης.
Επισηµαίνεται στους φοιτητές που θα συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα της ΠΑ ότι, στον
επαγγελµατικό χώρο που θα βρεθούν, εκπροσωπούν εκ των πραγµάτων όχι µόνο τον εαυτό τους,
αλλά και το Τµήµα και το Πανεπιστήµιο τους. Η δική τους, λοιπόν, υπεύθυνη και ευπρεπής
συµπεριφορά και απόδοση, όχι µόνο κάνει καλό στους ίδιους αλλά, επίσης, συµβάλλει στην
ενίσχυση της καλής εικόνας του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου προς τα έξω. Αυτό έχει άµεσο
αντίκτυπο τόσο στην Αγορά Εργασίας όσο και στο κύρος και την ουσιαστική αξία του Πτυχίου που
χορηγεί το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης.
6. Φορείς Εκπαίδευσης
Ως Φορέας Πρακτικής Άσκησης µπορεί να λειτουργήσει οποιοσδήποτε φορέας, δηµόσιος ή
ιδιωτικός, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείµενα που
περιγράφονται στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος.
7. Αποζηµίωση και Ασφάλιση Ασκουµένων
Εφόσον η ΠΑ των φοιτητών του Τµήµατος επιδοτείται, προβλέπεται χρηµατικό ποσό αποζηµίωσης
για την εργασία, την εφ άπαξ µετακίνηση καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη των ασκούµενων.
Για την ΠΑ µέχρι και το πέρας του 2013 τα παραπάνω καλύπτονται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθησης» το οποίο χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ µε
Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους. Για την καταβολή της αποζηµίωσης ο ασκούµενος πριν από την
έναρξη της ΠΑ θα πρέπει να συµπληρώσει τα σχετικά έντυπα ασφάλισης στο ΙΚΑ, ενώ µε το
πέρας της πρακτικής άσκησης ή εφόσον ενηµερωθεί ενωρίτερα, θα πρέπει να προσκοµίσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων.
Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος οφείλει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την σύντοµη
καταβολή της αποζηµίωσης, αλλά καθίσταται σαφές ότι το θέµα αυτό δεν εξαρτάται αποκλειστικά
ούτε από τον ίδιο ούτε και από το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εφόσον η ΠΑ δεν επιδοτείται από κάποιο πρόγραµµα ή φορέα, δεν αποκλείεται (αλλά
ενθαρρύνεται) η δυνατότητα αποζηµίωσης προς τον φοιτητή από τον Φορέα της Πρακτικής εφόσον
κάτι τέτοιο έχει συµφωνηθεί από τα δύο µέλη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαραίτητα έγγραφα τα οποία συµπληρώνονται ή προσκοµίζονται µε ευθύνη του ασκούµενου:
1. Αίτηση για συµµετοχή στην Πρακτική Άσκηση.
2. Βεβαίωση Απασχόλησης ∆ΠΘ (Βεβαίωση περάτωσης της Πρακτικής)
3. Αναλυτικό Ηµερολόγιο Πρακτικής Άσκησης
4. Έκθεση αποτίµησης της ΠΑ από τον ασκούµενο
5. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του ασκούµενου από τον φορέα της ΠΑ
6. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της ΠΑ από τον φορέα της ΠΑ
7. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του ασκούµενου από τον επόπτη.

Απαραίτητα έγγραφα τα οποία συµπληρώνονται ή προσκοµίζονται µε ευθύνη του επόπτη:
8. Ερωτηµατολόγιο επόπτη.
9. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής από τον επόπτη.

Απαραίτητα έγγραφα τα οποία συµπληρώνονται ή προσκοµίζονται µε ευθύνη του φορέα
διενέργειας της ΠΑ:
10. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ή από φορείς.
11.Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της ΠΑ από τους φορείς.

Προς

ΑΙΤΗΣΗ

τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Του/της Φοιτητή/τριας

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στην Πράξη

………………………………………………………………

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ

του/της: …………………………………………………

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» που πραγματοποιείται στα

του Τμήματος ……….………………………………

πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των

……………………………………………………………..

συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

επαγγελματικής

ΑΕΜ: ………………………………………………………

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες

Εξάμ. Σπουδών: ………………………………………

Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση

Κατεύθυνση σπουδών:……………………………

Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 για το χρονικό διάστημα

………………………………………………………………..

από / /

ΑΣΚΗΣΗ

ΤΟΥ

εκπαίδευσης

και

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ

σύνδεση

έως / / .

Τηλ. επικ.: ……………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………..

Με τιμή

ΘΕΜΑ:
«Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση»

Φορέας απασχόλησης:

Ορεστιάδα,

/ /

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ + ΥΠΟΓΡΑΦΗ

της

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201…..-201…..
, …… / …….. / ……..

Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………………………………..……………………….………….. του/της ……………………………………,
φοιτητής/ρια του Τμήματος …………………………………………………………………….…………………………………………….. του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με αρ. φοιτητικού μητρώου ……………………………., απασχολήθηκε το
χρονικό

διάστημα

από

……./……../………

έως

….…/……./………

στο

φορέα

……………………………………………………………………….……………………….. που εδρεύει στον/ην (πόλη, οδός, αριθμός)
………………………………………………………………………………..……………………………………..………………………………. νομίμως
εκπροσωπούμενο/η από τον/ην (ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου) ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...

Η εργασία του/ης εν λόγω φοιτητή/ριας αποτελεί πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση’ (ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013).

Για το Τμήμα

Για το Φορέα υλοποίησης

……………………………………………………….

………………………………………………………….

Του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(ονομ/νυμο & βαθμίδα Επ. Υπευθύνου)

(ονομ/νυμο Υπευθύνου)

(σφραγίδα/υπογραφή)

(υπογραφή υπευθύνου/ σφραγίδα Φορέα)

∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όνομα: …………………………………………………….

Επώνυμο: …………………………………………………………………..

Πατρώνυμο: …………………………………………….

Μητρώνυμο: ……………………………………………………………..

Φύλο:

Ημερομηνία Γέννησης: ……………………………………………….

Άνδρας …

Γυναίκα …

Θρήσκευμα: …………………………………………………………… Τμήμα: ……………………………………………………………….
Αριθμός μητρώου: ………………………………….

Έτος σπουδών: ……………………………………………………………

Αριθμ. Αστυν. Ταυτότητας: …………………………. Αστ. Τμήμα Έκδοσης: ……………………………………………………
Διεύθυνση οικίας: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Περιοχή/Πόλη: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο οικίας: ……………………………………..

Κινητό τηλέφωνο: ……………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Α.Μ. ΙΚΑ*: ………..…………………………

AMKA ………………………………………………..

Α.Φ.Μ.**:.……………………………..……..………

Δ.Ο.Υ. …………………..……………………..

iban της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. *** : …………………………………………………………………………………
Είναι σημαντικό να δηλώσετε τη μόνιμη διεύθυνση στην οποία θα σας σταλούν οι βεβαιώσεις ασφάλισης
& αποδοχών. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας όπως ακριβώς εμφανίζονται στην ταυτότητά σας.
* Αν δεν έχετε Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ θα πρέπει να βγάλετε με την έναρξη της Πρακτικής
Άσκησης
και να ενημερώσετε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός σας (τηλ.
…………………….……….). Πληροφορίες: www.ika.gr
** Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ΑΦΜ
*** Είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με πρώτο δικαιούχο το/τη
φοιτητή/τρια.

Αποδέχομαι την αποστολή των προσωπικών μου δεδομένων στο φορέα απασχόλησης:
Ναι …………..
Όχι ……………………

∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπεύθυνος Επόπτης ΠΑ

Ονοματεπώνυμο & Βαθμίδα

Ονοματεπώνυμο
φοιτητή/τριας:
ΑΕΜ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Τίτλος πρακτικής άσκησης:
Σκοποί:
Φορέας:
Τόπος υλοποίησης:
Περίοδος υλοποίησης:
Περιγραφή:

Ημερομηνία:

Από

/ / μέχρι

/ /

/ /

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . …..
Όνομα και υπογραφή Επόπτη Καθηγητή

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . …..
Όνομα και υπογραφή του/της φοιτητή /τριας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επίθετο:
Όνομα:
Διεύθυνση Φορέα :
Τηλέφωνο:
Fax:
Ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail)
Σημείωση: Η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων είναι υποχρεωτική.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
Σύνολο ωρών
πρακτικής
άσκησης κατά
εβδομάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1
Από / μέχρι /
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:

Ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2
Από / μέχρι /
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:

Ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3
Από / μέχρι /
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:

Ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4
Από / μέχρι /
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:

Ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5
Από / μέχρι /
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:

Ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6
Από / μέχρι /
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:

Ώρες

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
Σύνολο ωρών
πρακτικής
άσκησης κατά
εβδομάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7
Από / μέχρι /
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:

Ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8
Από / μέχρι /
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:

Ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9
Από / μέχρι /
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:

Ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10
Από / μέχρι /
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:

Ώρες

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: …………ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11
Από / μέχρι /
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:

Ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12
Από / μέχρι /
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:
Τόπος:
Χρόνος:

Ώρες

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201….-201….

Τμήμα: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Φορέας πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ……………………………………………………….………………….

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή/ριας …………...………..…………………………………………………… Αρ. Μητρώου: ……………
Επόπτης Καθηγητής/ρια ………………………………………………………………………………………….…………...…………………….
Πάρα
πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

1. Θεωρείτε ότι ο φοιτητής/ρια είχε την κατάλληλη
θεωρητική εκπαίδευση ώστε να ανταποκριθεί στις
ανάγκες των εργασιών που του/ης ανατέθηκαν;
2. Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση στο φορέα
βοήθησε τον/ην φοιτητή/ρια να κατανοήσει
καλύτερα τη θεωρητική του/ης εκπαίδευση;
3. Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση στο φορέα
βοήθησε το/η φοιτητή/ρια να αποκτήσει
τεχνικές/πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες;
4. Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση ήταν σημαντική
για το/η φοιτητή/τρια και θα τον/ην βοηθήσει στην
εξεύρεση εργασίας στο μέλλον;
5. Ο/Η φοιτητής/ρια ήταν ικανοποιημένος/η από
την άσκησή του/ης; (η αντίληψη του/ης
φοιτητή/ριας όπως σας μεταφέρθηκε από τον/ην
ίδιο/α κατά την επικοινωνία σας)
6. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από
την συνεργασία σας με τον/ην συγκεκριμένο
φοιτητή/ρια;
7. Μείνατε ικανοποιημένος/η από την απόδοση του/της φοιτητή/ριας; Πώς θα τον/ην αξιολογούσατε;
ΑΡΙΣΤΟΣ/Η 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ/Η 

ΚΑΛΟΣ/Η 

ΜΕΤΡΙΟΣ/Α  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 

8. Θα τον/ην προσλαμβάνατε στο φορέα σας ή θα τον/ην συστήνατε αλλού;
Ο/Η ασκούμενος/η…..
9. … ήταν συνεπής στην τήρηση του ωραρίου;
10. … ήταν εργατικός/ή;
11. … είχε τη δέουσα επαγγελματική συμπεριφορά;
12. … ενσωματώθηκε εύκολα στην ομάδα άσκησής;
13. … έδειχνε ενδιαφέρον για τη μάθηση;
14. …είχε πρακτική κατάρτιση στο αντικείμενο
άσκησής του;

Πάρα
πολύ

Πολύ

ΝΑΙ 

Αρκετά

Λίγο

ΟΧΙ 
Καθόλου

15. … πήρε πρωτοβουλίες στην εργασία του;
16. … συνεισέφερε σε επίπεδο ατομικής εργασίας;
17. … συνεισέφερε σε επίπεδο ομαδικής εργασίας;
18. Παρακαλούμε για τη διατύπωση τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων για τον/ην φοιτητή/ρια:
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19. Θα δεχόσασταν να φιλοξενήσετε άλλον ασκούμενο από το Δ.Π.Θ. στο μέλλον; ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

20. Θα επιθυμούσατε οι ώρες συμμετοχής των φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση να ήταν περισσότερες;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Ημερομηνία ……./……./……..

Υπογραφή/ Υπευθύνου του Φορέα

Υπογραφή Επόπτη του/ης Φοιτητή/ριας

Σφραγίδα του Φορέα
_________________

______________

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ/Η ΦΟΙΤΗΤΗ/ΡΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201….-201….
ΤΜΗΜΑ …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………………………………………………………….. Αρ. Μητρώου: …….
Φορέας πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ……………………………….…………………………….………………….
Επόπτης Καθηγητής/ρια
………………………………………………………………………………………….…………...………………….
Α. Ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση γενικά
Πάρα
πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

1. Το αντικείμενο της Πρακτικής ήταν ανάλογο των
σπουδών σας;
2. Το αντικείμενο της Πρακτικής ήταν ανάλογο των
ενδιαφερόντων σας;
3. Πιστεύετε ότι το αντικείμενο της Πρακτικής σας
Άσκησης στο φορέα μπορεί να αποτελέσει
μελλοντικά την απασχόλησή σας;
4. Η Πρακτική Άσκηση στο φορέα σας βοήθησε να
κατανοήσετε καλύτερα τη θεωρητική εκπαίδευσή
σας στο Τμήμα;
5. Στην Πρακτική Άσκηση σας δόθηκε η δυνατότητα
να αυτενεργήσετε;
6. Στην Πρακτική Άσκηση είχατε τη δυνατότητα να
ολοκληρώσετε ένα μέρος δουλειάς από την αρχή
ως το τέλος;
7. Στην Πρακτική Άσκηση είχατε τη δυνατότητα
συνεργασίας με άλλα άτομα;
8. Η Πρακτική Άσκηση ήταν σημαντική για εσάς;
9. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από
την Πρακτική Άσκηση ;
Β. Ερωτήσεις για το φορέα (π.χ. σχολείο, επιχείρηση, κοινωφελής οργανισμός, κ.ο.κ.)
Πάρα
Πολύ
Αρκετά Λίγο
πολύ
1. Ο/Η επιβλέπων/ουσα από το φορέα ήταν
διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί σας;
2. Θεωρείτε τις συνθήκες εργασίας ικανοποιητικές;
3.Θα σας ενδιέφερε να απασχοληθείτε στο φορέα
μετά το πέρας των σπουδών σας;
4. Θα συστήνατε στους συμφοιτητές σας να κάνουν
Πρακτική Άσκηση στο φορέα;

Καθόλου

5. Υπάρχει κάτι στο φορέα (π.χ. αντιμετώπιση, ενασχόληση, ενημέρωση κλπ) που δεν σας ικανοποίησε; Τι
ήταν αυτό; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Γ. Ερωτήσεις για τον/ην επόπτη Καθηγητή/ρια
Πάρα
πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

1. Σας βοήθησε ο επόπτης να επιλέξετε το φορέα
που να ανταποκρίνεται καλύτερα στα
ενδιαφέροντά σας όταν του το ζητήσατε; (μ’
εξαίρεση τους φοιτητές που υποχρεωτικά
πραγματοποιούν την πρακτική τους σε σχολεία)
2. Σας βοήθησε ο επόπτης στα θέματα που
αφορούσαν στην πρακτική άσκηση ώστε να είστε
έτοιμοι για το ξεκίνημά της;
3. Σας βοήθησε ο επόπτης στην αρχική σας επαφή
με το φορέα; (μ’ εξαίρεση τους φοιτητές που
υποχρεωτικά πραγματοποιούν την πρακτική τους σε
σχολεία)
4. Ο επόπτης Καθηγητής/ρια σας προσέφερε
επαρκή καθοδήγηση σε απορίες ή αδυναμίες σας;
5. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από
τη συνεργασία σας με τον επόπτη Καθηγητή/ρια;
6. Παρακαλούμε διατυπώστε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις για την εποπτεία και τον τρόπο
υλοποίησής της: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..
Ημερομηνία ……./……./……..

Υπογραφή φοιτητή/ριας :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΗΝ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΡΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201….-201….
ΤΜΗΜΑ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή/ριας…………………………………………….……………………………… Αρ. Μητρώου: ………….
Φορέας πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ……………………………………………………….………………….……….
Α. Ερωτήσεις που αφορούν στο/η φοιτητή/ρια
Πάρα
πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

1. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης ήταν
ανάλογο των σπουδών και της ειδίκευσης του/ης
φοιτητή/ριας;
2. Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση στο φορέα
βοήθησε το/η φοιτητή/ρια να κατανοήσει καλύτερα
τη θεωρητική του/ης εκπαίδευση στο Τμήμα;
3. Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση ήταν σημαντική
για το/η φοιτητή/ρια και θα τον/ην βοηθήσει στην
εξεύρεση εργασίας στο μέλλον;
4. Ο/Η φοιτητής/ρια ήταν ικανοποιημένος/η από
την άσκησή του/ης; (με βάση αυτό που πιθανά σας
μεταφέρθηκε από τον/την ίδιο/α)
5. Ο φορέας έμεινε ικανοποιημένος από την
απόδοση του/ης φοιτητή/ριας; ( η αντίληψη του/ης
υπευθύνου του φορέα όπως σας μεταφέρθηκε από
τον/ην ίδιο/α κατά την επικοινωνία σας)
6. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από
την συνεργασία σας με τον/ην συγκεκριμένο
φοιτητή/τρια;
7. Πώς θα τον/ην αξιολογούσατε;
ΑΡΙΣΤΟΣ/Η  ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ/Η 

ΚΑΛΟΣ/Η 

ΜΕΤΡΙΟΣ/Α  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 

8. Πόσες φορές συναντηθήκατε με το/τη φοιτητή/τρια για θέματα που αφορούν στην Πρακτική του
Άσκηση;
1 ΦΟΡΑ 
2 ΦΟΡΕΣ 
3 ΦΟΡΕΣ 
4 ΦΟΡΕΣ 
5 ΦΟΡΕΣ 
Παρακαλούμε για τη διατύπωση σχολίων ή παρατηρήσεων για το/η φοιτητή/ρια:
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ημερομηνία ……/……./………

Ονοματεπώνυμο
και Υπογραφή Επόπτη ______________________

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΗΝ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΡΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201…-201…

Τμήμα: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Επόπτης Καθηγητής/τρια: ………………………………………………………………………………………………………………………
1. Έχετε αναλάβει ξανά την εποπτεία φοιτητή/ριας στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης;
ΟΧΙ  ΝΑΙ, ΤΟ 2009-2010  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Ι 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
2. Αναφέρετε το είδος της επικοινωνίας που είχατε με τους/ις φοιτητές/ριες πριν την έναρξη της
Πρακτικής Άσκησης και κατά τη διάρκειά της (σημειώσατε αριθμό)
α. ομαδικές συναντήσεις
ΠΡΙΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

β. ατομικές συναντήσεις
ΠΡΙΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

γ. τηλεφωνική επικοινωνία
ΠΡΙΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

δ. επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΠΡΙΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ε. άλλο ………………………………………………
ΠΡΙΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3. Αναφέρετε και αιτιολογήσετε το είδος επικοινωνίας με τους/ις φοιτητές/ριες που θεωρείτε ως το
καλύτερο; ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσατε συναντήσεις με τους/ις φοιτητές/ριες, πιστεύετε ότι αυτές θα
πρέπει να είναι περισσότερες; Αν ναι, πόσες; (σημειώσατε αριθμό)
ΜΙΑ 
ΔΥΟ 
ΤΡΕΙΣ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΑΛΛΟ 
5. Πόσες φορές επικοινωνήσατε με το φορέα κατά το διάστημα πραγματοποίησης της Πρακτικής
Άσκησης;
1 ΦΟΡΑ  2 ΦΟΡΕΣ 
3 ΦΟΡΕΣ 
4 ΦΟΡΕΣ 
5 ΦΟΡΕΣ 
6. Αναφέρετε το είδος της επικοινωνίας που είχατε με τους υπευθύνους των φορέων απασχόλησης πριν
την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και κατά τη διάρκειά της:
……………………………………………………………………..……………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

7. Το πλάνο/πρόγραμμα της απασχόλησης των φοιτητών/τριών καταρτίστηκε ως επί το πλείστον:
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ 
Πάρα
πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

8. Ο επιβλέπων από το φορέα ήταν
διατεθειμένος/η να συνεργαστεί μαζί σας;
9. Θεωρείτε τη βοήθεια και καθοδήγηση που
προσέφερε ο επιβλέπων από το φορέα στον/ην
φοιτητή/ρια ικανοποιητική;
10. Θεωρείτε τις συνθήκες εργασίας στο φορέα
ικανοποιητικές;
11. Θα συστήνατε και σε άλλους/ες φοιτητές/ριες
να κάνουν Πρακτική Άσκηση στο συγκεκριμένο
φορέα;
12. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από
τη συνεργασία σας με το συγκεκριμένο φορέα;
13. Υπάρχει κάτι σε κάποιον φορέα π.χ. αντιμετώπιση, ενημέρωση κλπ που δεν σας ικανοποίησε; Τι ήταν
αυτό;
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
14. Πιστεύετε ότι η εποπτεία προσφέρει ανατροφοδότηση στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΠΟΛΥ 
ΑΡΚΕΤΑ 
ΛΙΓΟ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 
15. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από τον τρόπο υλοποίησης της εποπτείας;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΠΟΛΥ 
ΑΡΚΕΤΑ 
ΛΙΓΟ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 
16. Παρακαλούμε για τη διατύπωση σχολίων και παρατηρήσεων για την εποπτεία:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
17. Παρακαλούμε για τη διατύπωση προτάσεών σας για τη βελτίωση της εποπτείας:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
Ημερομηνία ……./……./……….

Υπογραφή Επόπτη Καθηγητή/ριας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΗΝ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201….-201….

Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επόπτης Καθηγητής/τρια: …………………………………………………………………………………………………………………….
1. Έχετε εποπτεύσει φοιτητές/ριες στο πλαίσιο του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης;
Το 2009  Το 2010
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Ι 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

ΟΧΙ 

2. Η Πρακτική Άσκηση γενικά πραγματοποιείται σε αντικείμενο των προσφερόμενων από το Τμήμα σας
σπουδών;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
3. Θεωρείτε το επίπεδο της Πρακτικής Άσκησης …..;
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ 
ΥΨΗΛΟ 
ΜΕΤΡΙΩΣ ΥΨΗΛΟ 

ΧΑΜΗΛΟ 

ΚΑΚΟ 

4. Πιστεύετε ότι η Πρακτική Άσκηση προσφέρει ανατροφοδότηση στο Τμήμα σας;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΠΟΛΥ 
ΑΡΚΕΤΑ 
ΛΙΓΟ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 
5. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από τον τρόπο υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΠΟΛΥ 
ΑΡΚΕΤΑ 
ΛΙΓΟ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 
6. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από τη συνεργασία σας με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
του Τμήματός σας;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΠΟΛΥ 
ΑΡΚΕΤΑ 
ΛΙΓΟ 
ΚΑΘΟΛΟΥ 
Παρακαλούμε για τη διατύπωση σχολίων, παρατηρήσεων, προτάσεων για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παρακαλούμε για τη διατύπωση σχολίων, παρατηρήσεων, προτάσεων για την Πρακτική Άσκηση και τη
βελτίωσή της:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία ……./……./………

Υπογραφή Επόπτη _

Ορεστιάδα, …/… /…..
Προς
(Επωνυμία Φορέα)
Αξιότιμε κύριε/α,
Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013), ενδιαφέρεται να αναβαθμίσει, να ενισχύσει και να
επεκτείνει το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, συνδέοντας το Πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας και
δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης των φοιτητών/ριών σε εργασιακά περιβάλλοντα σχετικά
με το αντικείμενο σπουδών τους. Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η δημιουργία μιας
διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης με απασχόληση των φοιτητών/ριών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
και επιχειρήσεις του εσωτερικού & του εξωτερικού, προκειμένου να αφομοιώσουν την επιστημονική
γνώση και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, αναδεικνύοντας τις δεξιότητές τους και
αναπτύσσοντας επαγγελματική συνείδηση.
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/ριών μπορεί να κυμαίνεται από έναν ως τρεις
μήνες. Η διαδικασία της τοποθέτησής τους στους φορείς ολοκληρώνεται από το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης του Πανεπιστημίου. Το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών/ριών καθορίζεται από το
πρόγραμμα του φορέα στον οποίο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση. Παρόλα αυτά, προτείνεται η
απασχόλησή τους να έχει συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών τους. Επίσης, θεωρούμε σημαντικό ο/η
φοιτητής/ρια που ασκείται σε έναν φορέα να έχει όσο είναι δυνατό, τις ίδιες υποχρεώσεις και να
απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζόμενους. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα θα αποζημιωθούν και θα ασφαλιστούν από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Την επιστημονική ευθύνη για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης έχει ο/η
(ονοματεπώνυμο Επιστημονικού/ης Υπευθύνου, βαθμίδα τηλέφωνο και e-mail). Τη γραμματειακή
υποστήριξη του Προγράμματος έχει ο/η κ. (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail διοικητικού υπευθύνου).
Ευελπιστούμε ότι η συγκεκριμένη επιστολή θα αποτελέσει την αρχή μιας αποτελεσματικής και
ουσιαστικής συνεργασίας. Στην περίπτωση, μάλιστα, που επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα,
παρακαλούμε συμπληρώσετε τα στοιχεία που ακολουθούν
Με εκτίμηση
Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, Καθηγήτρια

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Επωνυμία
Α.Φ.Μ
Υπεύθ.Προσωπικού
Είδος & Δραστηριότητα
Διεύθυνση

Κλάδος
Οδός – Αριθμός
Τ.Κ. - Πόλη

Τηλέφωνα/Fax
URL (Διαδικτυακός
Τόπος Επιχείρησης)
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΈΣΕΙΣ

E-mail

Αντικείμενο Απασχόλησης

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΛΛΕΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Θέση 1
Θέση 2
Θέση 3
Θέση 4
Θέση 5

…
Δυνατότητα απασχόλησης ΑΜΕΑ στις συγκεκριμένες θέσεις: ΝΑΙ___ ΟΧΙ___
Ημερομηνία:__/__/____
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Σφραγίδα Φορέα – Υπογραφή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201….-201….

Τμήμα:……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
Φορέας: ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

1. Ο φορέας σας έχει συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης; ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

2. Εσείς προσωπικά, έχετε αναλάβει ξανά την εποπτεία φοιτητή/ριας στο πλαίσιο της Πρακτικής
Άσκησης; ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

3. Η Πρακτική Άσκηση για το φορέα σας συνέβαλε……;:
α. …στη βελτίωση των γνώσεων του προσωπικού σας;

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

β. ..στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών;

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

γ. ..στην εδραίωση μελλοντικής συνεργασίας πέραν της Πρακτικής;

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Πάρα
πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

4. Πιστεύετε ότι η Πρακτική Άσκηση προσέφερε
ανατροφοδότηση στο φορέα σας;
5. Είστε ικανοποιημένος/η από τη συνεργασία σας
με τους υπευθύνους της υλοποίησης της Πρακτικής
Άσκησης; (επόπτη Καθηγητή και Επιστημονικό
Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης)
6. Είστε ικανοποιημένος/η από τη συνεργασία σας
με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης;
7. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από
τον σχεδιασμό του Προγράμματος της Πρακτικής
Άσκησης;
9. Προτίθεστε να συνεργαστείτε ξανά με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πλαίσιο της
Πρακτικής Άσκησης;

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Παρακαλούμε για τη διατύπωση τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων για την Πρακτική Άσκηση:
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ημερομηνία ……./……./……..
Υπογραφή/ Υπευθύνου του Φορέα
Σφραγίδα του Φορέα

Υπογραφή Επόπτη του/ης Φοιτητή/ριας

