
 

 

 

 

 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ  
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

Του Βενέτη Ιωάννη Ε/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

   
MIS: 5030937  
   Οκτωβρίος 2020 

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 1/11/2019 έως 31/10/2020, 

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 συνίσταται από:  

1. Βενέτης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος ως Πρόεδρος 
Επιτροπής ΠΑ. 

2. Αργυρός Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος  
3. Τζελέπης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος  

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

θέματα: 

•Αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών του Τμήματος για ΠΑ. 

• Η τοποθέτηση φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης.  

• Ο ορισμός των Εποπτών 



 

• Η σχεδίαση πολιτικής για ανάπτυξη συνεργασίας με νέους φορείς 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α) του τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
αποτελεί σημαντικό μέσο πρώτης επαφής των φοιτητών του τμήματος με την αγορά 
εργασίας και την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών 
αποτελεί, ήδη από το ακ. έτος 2016-2017, “προαιρετικό, κατ’ επιλογή μάθημα» του 
4ου έτους (εαρινό εξάμηνο) με τρεις (3) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
Το εν λόγω μάθημα δεν συνυπολογίζεται: (α) στις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες 

ECTS για τη λήψη πτυχίου, (β) κατά τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου. Ωστόσο, 

σχετική βεβαίωση συνοδεύει το Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το 

Πανεπιστήμιο Πατρών μαζί με το πτυχίο. 

Στόχος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α) για τους φοιτητές/τριες του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» είναι η διασύνδεση του εξειδικευμένου 

ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πατρών με τους μελλοντικούς οργανισμούς και φορείς απασχόλησής του. Οι 

επιμέρους στόχοι όπως ορίζονται στα πλαίσια του Π.Π.Α είναι:  

1. ο όσο το δυνατόν καλύτερος προσανατολισμός των φοιτητών-φοιτητριών 

προς την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της, 

2. η εξοικείωση όλων των φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων που 

αποτελούν τη μελλοντική αγοράς εργασίας των οικονομολόγων, με τις 

γνώσεις και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού που εξειδικεύει και 

καταρτίζει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 

3. η σύνδεση-αλληλεπίδραση της «ακαδημαϊκής θεωρητικής γνώσης» με την 

«πρακτική εφαρμογή» της έτσι ώστε να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί η 

λειτουργία και των δύο. 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α) του τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
αποτελεί σημαντικό μέσο πρώτης επαφής των φοιτητών του τμήματος με την αγορά 
εργασίας και την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών 
αποτελεί, ήδη από το ακ. έτος 2016-2017, “προαιρετικό, κατ’ επιλογή μάθημα» του 
4ου έτους (εαρινό εξάμηνο) με τρεις (3) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
Το εν λόγω μάθημα δεν συνυπολογίζεται: (α) στις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες 

ECTS για τη λήψη πτυχίου, (β) κατά τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου. Ωστόσο, 

σχετική βεβαίωση συνοδεύει το Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το 

Πανεπιστήμιο Πατρών μαζί με το πτυχίο. 



 

Στόχος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α) για τους φοιτητές/τριες του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» είναι η διασύνδεση του εξειδικευμένου 

ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πατρών με τους μελλοντικούς οργανισμούς και φορείς απασχόλησής του. Οι 

επιμέρους στόχοι όπως ορίζονται στα πλαίσια του Π.Π.Α είναι:  

1. ο όσο το δυνατόν καλύτερος προσανατολισμός των φοιτητών-φοιτητριών 

προς την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της, 

2. η εξοικείωση όλων των φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων που 

αποτελούν τη μελλοντική αγοράς εργασίας των οικονομολόγων, με τις 

γνώσεις και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού που εξειδικεύει και 

καταρτίζει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 

3. η σύνδεση-αλληλεπίδραση της «ακαδημαϊκής θεωρητικής γνώσης» με την 

«πρακτική εφαρμογή» της έτσι ώστε να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί η 

λειτουργία και των δύο. 

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά φοιτητές/τριες του τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών στο 4ο (τέταρτο) έτος σπουδών. Φοιτητές από άλλα έτη σπουδών ΔΕΝ 

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Γίνεται έλεγχος όλων των στοιχείων που 

δηλώνουν οι φοιτητές/τριες σε κατάλληλα διαμορφωμένη φόρμα αίτησης 

(επισυνάπτεται) από τον επιστημονικό υπεύθυνο. Σε περίπτωση ψευδούς 

δήλωσης υπάρχουν σοβαρότατες κυρώσεις πέραν της ακύρωσης της αίτησης. 

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών του τμήματος πραγματοποιείται σε 

φορείς ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο του Τμήματος και στο εαρινό εξάμηνο, 

βέβαια λόγω covid_19 σε κάποιους φοιτητές έγιναν τροποποίηση συμβάσεων. 

 Κατά την αναφερόμενη περίοδο, συντάχθηκε και δημοσιοποιήθηκε μία 

πρόσκληση από την οποία ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν ΠΑ συνολικά 42 άτομα όπως 

αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

1 ΑΛΕΞΙΟΥ  ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 



 

2 ΑΡΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 

4 ΓΕΡΟΝΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

7 ΔΙΑΜΑΝΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8 ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

9 ΖΟΥΒΕΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

10 ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

11 ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

12 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

13 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

14 ΚΛΩΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15 ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΛΕΞ 

16 ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

17 ΜΑΝΟΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 

18 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΩΝΑΣ 

19 ΜΙΚΡΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-
ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20 ΜΙΣΚΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΑ 

21 ΜΠΙΤΑ ΑΛΕΞΙ ΣΠΑΡΤΑΚ  



 

22 ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ 

23 ΝΙΚΟΛΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

24 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

25 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΑΡΕΤΗ 
ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 

26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

27 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

28 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

29 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

30 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

31 ΣΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

32 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

33 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

34 ΣΤΑΜΟ ΑΛΕΞΙΑ ΑΡΜΠΕΝ 

35 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

36 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

37 ΤΖΕΛΕΠΗ  ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

38 ΤΡΙΓΚΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 

39 ΤΣΑΚΑΛΩΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

40 ΤΣΑΝΑΪ  ΜΠΛΕΟΝΑ ΡΟΥΖΝΤΙ 

41 ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΚΙΜ 

42 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 



 

Η αναλογία ανδρών γυναικών των φοιτητών που ολοκλήρωσαν ορθά την ΠΑ 

είναι 22 γυναίκες και 20 άνδρες, ενώ οι 41 πραγματοποίησαν την Πρακτική τους 

Άσκηση στον Ιδιωτικό Τομέα και 1 πραγματοποίησε την Πρακτική του Άσκηση στο 

Δημόσιο Τομέα. 

Κάθε χρονιά που πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση γίνεται ενημέρωση των 

φοιτητών - διοργάνωση συνάντησης. Κατά την αναφερόμενη περίοδο έχουν 

πραγματοποιηθεί 1 ενημερωτική συνάντηση με τους φοιτητές με θέμα την Πρακτική 

Άσκηση. 

Κατά την εκπόνηση της ΠΑ του φοιτητή, ο επόπτης καθηγητής 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 

εκπαίδευσης του φοιτητή.  

Μετά την παράδοση από τον σπουδαστή των απαραίτητων εγγράφων για την 

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

Ο επόπτης καθηγητής μελετώντας τις εκθέσεις των φοιτητών όπου 

περιγράφονται αναλυτικά οι εμπειρίες των ασκούμενων και τα δελτία αξιολόγησης 

επόπτη του φορέα απασχόλησης της ΠΑ, αξιολογεί τον φοιτητή και την ποιότητα 

εκπαίδευσης που παρείχε ο φορέας υποδοχής. 

Τέλος, αξιολογείται 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 Βενέτης Ιωάννης 

  

 
  Αν. Καθηγητής 
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