
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ  
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

ΤOY Ε/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Ιδρυματικός 
Υπεύθυνος: 

Καρακαπιλίδης Νικόλαος  

MIS: 5030937  
  31 Οκτωβρίου 2022 

Στo πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (MIS 5030937) του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) 

και εθνικούς πόρους, και για το χρονικό διάστημα από 1/11/2021 έως 31/10/2022, 

πραγματοποιηθήκαν οι πιο κάτω ενέργειες. 

Μέρος της διαδικασίας πρακτικής άσκησης (ΠΑ) του τμήματος πραγματοποιείται 

από την επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος και τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες από την πράξη. 

Η επιτροπή με απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος της 13/26-05-2021 

συνίσταται από:  

1. Ιωάννη Βενέτη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος ως Πρόεδρος Επιτροπής 
ΠΑ. 

2. Κωνσταντίνο Κουνετά, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος, ως 1ο Μέλος 
της Επιτροπής ΠΑ. 

3. Δημήτριο Τζελέπη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος, ως 2ο Μέλος της 
Επιτροπής ΠΑ. 

Η επιτροπή συνεδρίαζε σε όλη τη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου για τα 

θέματα: 

•Αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών/τριων του Τμήματος για ΠΑ. 



 

 

• Η τοποθέτηση φοιτητών/τριων σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης.  

• Ο ορισμός των Εποπτών 

• Η σχεδίαση πολιτικής για ανάπτυξη συνεργασίας με νέους φορείς 

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών του τμήματος πραγματοποιείται σε φορείς 

ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο του Τμήματος και σε περιόδους διάρκειας 3 μηνών 

εαρινή περίοδος (εξάμηνο) ακαδημαϊκού έτους 2021/22. 

Κατά την αναφερόμενη περίοδο, συντάχθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν οι 

παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη ΠΑ φοιτητών: 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Εαρινή 01/04/2022 15/02/2022 10/03/2022 

    

    

    

Από τις ανωτέρω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκίνησαν και 

ολοκλήρωσαν ΠΑ συνολικά 48 άτομα όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Μήνας Εισαγωγής Αριθμός Αιτήσεων  
Φοιτητών  

Αριθμός εισαχθέντων  
φοιτητών σε ΠΑ 

Αριθμός φοιτητών που 
ολοκλήρωσαν την ΠΑ 

01/04/2022 88 48 48 

    

    

    

Η αναλογία ανδρών γυναικών των φοιτητών που ολοκλήρωσαν ορθά την ΠΑ 

προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα 

Μήνας Εισαγωγής Άρρεν  Θήλυ Σύνολο 

01/04/2022 25 23 48 

    

    
Σύνολο    

Ενώ η αναλογία μεταξύ δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων φαίνεται 

από τον παρακάτω πίνακα. 

Μήνας Εισαγωγής Δημόσιο  Ιδιωτικό Σύνολο 

01/04/2022 6 42 48 

    

    



 

 

Σύνολο    

Σε κάθε περίοδο πραγματοποιείται ενημέρωση των φοιτητών - διοργάνωση 

συνάντησης. Κατά την αναφερόμενη περίοδο έχουν πραγματοποιηθεί 1 (μία) 

ενημερωτικές συναντήσεις με τους φοιτητές με θέμα την Πρακτική Άσκηση δια ζώσης, 

ενώ πραγματοποιήθηκαν και μεμονωμένα ενημερώσεις είτε δια ζώσης είτε μέσω 

τηλεδιάσκεψης με τους φοιτητές/φοιτήτριες που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην 

παραπάνω συνάντηση. 

Κατά την εκπόνηση της ΠΑ του φοιτητή, ο επόπτης καθηγητής (για το Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών – όλους τους φοιτητές/τριες της πρακτικής – το ρόλο του 

επόπτη έχει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, κος Ιωάννης Βενέτης) τον 

συμβουλεύει για την ένταξη του στο εργασιακό περιβάλλον του φορέα απασχόλησης. 

Επίσης, επικοινωνεί με τον επόπτη του φορέα απασχόλησης, για να συζητήσει το πλάνο 

συνεργασίας του φοιτητή με τον φορέα. 

Μετά την παράδοση από τον σπουδαστή των απαραίτητων εγγράφων για την 

ολοκλήρωση της ΠΑ, ο επόπτης καθηγητής συντάσσει την έκθεση επόπτη ΠΑ για την 

επικύρωση ή μη της ΠΑ του σπουδαστή. 

Ο επόπτης καθηγητής μελετώντας τις εκθέσεις πεπραγμένων των φοιτητών 

(ικανοποίηση σπουδαστών από τους φορείς απασχόλησης μετά την διεξαγωγή της ΠΑ)  

όπου περιγράφονται αναλυτικά οι εμπειρίες των ασκούμενων και τα δελτία 

αξιολόγησης επόπτη του φορέα απασχόλησης της ΠΑ, (ικανοποίηση φορέων 

απασχόλησης από τους σπουδαστές-αξιολόγηση δεξιοτήτων & συμπεριφοράς) 

αξιολογεί τον φοιτητή, την ποιότητα της εργασιακής εμπειρίας που παρείχε ο φορέας 

υποδοχής και κατά πόσον επιτυγχάνεται ο στόχος της εκπαίδευσης των φοιτητών στις 

αρμοδιότητες που θα κληθούν να ανταπεξέλθουν κατά τη μελλοντική επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία. 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης 

Βενέτης 
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