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Άρθρο 1: Δομή και Λειτουργία Πρακτικής Άσκησης
(Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα - Σκοπός – Επιτροπές – Τρόπος
Λειτουργίας)
1. Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου». Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δία Βίου Μάθηση». Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος εντάσσεται στο Πρόγραμμα
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου».
2. Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών (ΤΜΣ) με κωδικό μαθήματος MUS817, αντιστοιχεί σε 8 ECTS και εντάσσεται στο Η'
εξάμηνο σπουδών (Απόφαση 9ης Συνέλευσης Τμήματος Μουσικών Σπουδών 3-3-2016,
Επικαιροποίηση με απόφαση 12ης Συνέλευσης Τμήματος Μουσικών Σπουδών/6-3-2017). Το
μάθημα της Πρακτικής Άσκησης αναφέρεται στο παράρτημα διπλώματος και έχει μορφή
«επιτυχώς/ανεπιτυχώς». Για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης έχουν οριστεί τα παραδοτέα από
το Πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου». Αφορά
στη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών και την άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους
εργασίας υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π.
Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης του ΤΜΣ είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ζωή Διονυσίου. Τα παραπάνω ορίστηκαν με απόφαση (Απόφαση στην 11η Συνέλευση Τμήματος,
3-5-2020).
3. Αφορά αποκλειστικά στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. 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.
4. Η ΠΑ προβλέπεται να είναι δίμηνη. Η περίοδος διενέργειας της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται
από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική. Οι φοιτητές έχουν τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση από το ΣΤ' (6o) Εξάμηνο έως και το πέμπτο και
τελευταίο έτος σπουδών τους, καθώς και όταν βρίσκονται σε παράταση πτυχίου.
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5. Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης προβλέπεται εργασία πλήρους απασχόλησης, δηλαδή το
εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο αντίστοιχο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα στο Φορέα
Υποδοχής και είναι 30 – 40 ώρες την εβδομάδα.
6. Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται από τους ασκούμενους φοιτητές σε φορείς υποδοχής (όπως
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή Σωματεία/Εταιρείες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα), πλην του Ιονίου Πανεπιστημίου.
7. 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, 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,
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 κρίνει ο
Επιστημονικά Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος ότι οι φοιτητές μπορούν
να απασχοληθούν.
8. Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:
α) Η αξιοποίηση των γνώσεων, πρακτικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν
μέσα από τη φοίτηση κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών στο Τμήμα Μουσικών
Σπουδών.
β) Η δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης και η αφομοίωση της
επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής
εξάσκησης.
γ) Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων φοιτητών και η ανάπτυξη επαγγελματικής
συνείδησης.
δ) Η ομαλή μετάβαση των φοιτητών από το χώρο των σπουδών τους στον επαγγελματικό
χώρο.
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ε) 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.
στ) 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.
ζ) 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.

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 ΣΤ' εξάμηνο σπουδών τους. Επίσης, πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 90 ECTS.

2. Ο φοιτητής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας (atlas.grnet.gr). Για την
εγγραφή/σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.
3. Στο χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να
καταθέσει ή να στείλει με e-mail στο internship@ionio.gr, από τον ιδρυματικό λογαριασμό του, τα
απαραίτητα έγγραφα, όπως ορίζονται.
4. Η λίστα των επιλεγμένων Συνεργαζόμενων Φορέων ΠΑ καταρτίζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του
χρόνου και ανακοινώνεται αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Άτλας». Όλες οι
αιτήσεις των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου
αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών για την Πρακτική
Άσκηση. 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, υπογράφονται πρωτόκολλα
συνεργασίας, τα οποία ετοιμάζονται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Ο/Η φοιτητής/τρια που
θα επιλεγεί για Π.Α. οφείλει να παραλάβει Πρωτόκολλο Συνεργασίας (σε τρία αντίτυπα) από το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και να καταθέσει Απογραφικό δελτίο Εισόδου (το έντυπο έχει
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Γραφείου πρακτικής άσκησης http://dasta.ionio.gr/internship) . Η
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συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου είναι υποχρεωτική. Η μη συμπλήρωσή του συνεπάγεται
διακοπή της πρακτικής άσκησης. Να επισκεφθεί/ επικοινωνήσει με το Φορέα Υποδοχής, ώστε να
δηλώσει εγκαίρως (έως 4 μέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης) τα στοιχεία που
απαιτούνται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, βάσει της με αριθμό 29147/Δ1.10205 (1-10-2019) υπουργικής
απόφασης. Η ενημέρωση για τις ημερομηνίες γίνεται με ανάρτηση ανακοίνωσης στον ιστότοπο του
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: http://dasta.ionio.gr/internship .
6. Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια ασφαλίζεται μόνο έναντι εργατικού ατυχήματος στον
συγκεκριμένο Φορέα και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που επιλεγεί ο/η
φοιτητής/τρια για Π.Α. θα πρέπει να εκδώσει ΑΜΑ ΙΚΑ. Ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ είναι
προσωπικός ΑΜΑ ΙΚΑ του/της κάθε φοιτητή/τριας. Στην περίπτωση που ο/η φοιτήτης/τρια δεν
διαθέτει προσωπικό ΑΜΑ ΙΚΑ (π.χ. δεν έχει ξαναδουλέψει) και από τη στιγμή που θα επιλεγεί τότε
θα πρέπει να εκδώσει.

Β. Διαδικασία και κριτήρια επιλογής των φοιτητών
1. Τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος (τα οποία είχαν οριστεί στη 15η Συνέλευση Τμήματος, 7-62018, Επικαιροποίηση στην 11η Συνέλευση Τμήματος, 4-6-2019) για τη συμμετοχή των φοιτητών
σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής:
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%).
Σε περίπτωση ύπαρξης κοινωνικών κριτηρίων (θέματα υγείας, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες)
ο υποψήφιος πριμοδοτείται με 20%.
- Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/τριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών
τους (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο).
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών πραγματοποιείται από επταμελή επιτροπή, η οποία
έχει οριστεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (6η Συνεδρίαση Συγκλήτου /18.11.2021, που
ανανεώθηκε από την 18ης Συνεδρίαση της Συγκλήτου Ακαδ. Έτους 2020-2021). Η Επιτροπή
Αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση αποτελείται από τους:
Ανδρέα Καπετάνιο, Επίκουρο Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Σωτήριο Λίβα, Καθηγητή Τμήματος
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Ζωή Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Σοφία Στάμου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας,
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Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Απόστολο Λουφόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος
Τεχνών

Ήχου

και

Εικόνας,

Χριστόφορο

Νταντογιάν,

Επίκουρο

Καθηγητή

Τμήματος

Πληροφορικής, Σοφία Καράμπελα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού και θα είναι
αρμόδια για την επικύρωση των αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης και την υπογραφή των
αντίστοιχων Πρακτικών Επιλογής. Η Επιτροπή Ενστάσεων των αιτήσεων των φοιτητών/τριών για
την Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία έχει οριστεί από τη
Σύγκλητο του Ιδρύματος και θα είναι αρμόδια για την εξέταση τυχόν ενστάσεων φοιτητών
(απόφαση 18ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ακαδ. Έτους 2020-2021).
3. Αναρτώνται οι πίνακες με τους επιλεχθέντες/τις επιλεχθείσες και τους επιλαχόντες/ τις
επιλαχούσες φοιτητές/φοιτήτριες σε αξιολογική σειρά.
4. Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον
συντρέχει λόγος) έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων για Πρακτική Άσκηση, η οποία
έχει οριστεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (απόφαση 18ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου ακαδ.
έτους 2020-2021).
5. Εξετάζονται οι τυχόν ενστάσεις 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.
2. Ο φοιτητής που υλοποιεί ΠΑ έχει δικαίωμα απουσίας 1 ημέρας /μήνα από το χώρο υλοποίησης
της πρακτικής του. Οποιαδήποτε περαιτέρω απουσία θα πρέπει να αναπληρώνεται εντός του
διαστήματος Πρακτικής Άσκησης. Οι ημέρες αυτές μπορεί να είναι είτε για προσωπικούς λόγους
είτε για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που για λόγους ανάγκης πρέπει να απουσιάζει
περισσότερες ημέρες από τον Φορέα, θα πρέπει να αναπληρώσει εντός του διαστήματος της
Πρακτικής Άσκησης τις ώρες απουσίας του και να ενημερώσει δύο ημέρες νωρίτερα το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης με e-mail (internship@ionio.gr) και ασφαλώς τον υπεύθυνο επίβλεψής του
στον Φορέα.
3. Η πληρωμή του/της ασκούμενου/ης γίνεται εφάπαξ στο πέρας της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα.
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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 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.
2. Η διαδικασία της αξιολόγησης τεκμηριώνεται με την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Υποδοχής,
την αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας, το παρουσιολόγιο και τη
βεβαίωση επιτυχούς (ή όχι) ολοκλήρωσης.
3. Στην αναλυτική έκθεση πεπραγμένων περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο, οι μέθοδοι
υλοποίησης και τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΠΑ, το χρονοδιάγραμμα που τηρήθηκε και τυχόν
αιτιολόγηση σημαντικών αποκλίσεων από αυτό.
α) Η έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλεται από τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια 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.
β) Η αξιολόγησης του Φορέα Υποδοχής που υποβάλλεται από το Φορέα Υποδοχής 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.
γ) Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εντός των 7
πρώτων ημερών από τη λήξη της πρακτικής, τα απαιτούμενα παραδοτέα έγγραφα. Τα έντυπα είναι
αναρτημένα στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Η συμπλήρωση και κατάθεση των
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παραπάνω εγγράφων είναι υποχρεωτική. Η μη συμπλήρωση/κατάθεσή τους συνεπάγεται μη
πληρωμή της Πρακτικής Άσκησης.
4. Με ευθύνη του Ακαδημαϊκού Επόπτη τηρείται φάκελος Πρακτικής Άσκησης ανά ασκούμενο
φοιτητή (σε έντυπη μορφή) με όλες τις παραπάνω αναφορές/εκθέσεις και λοιπά στοιχεία που
συμβάλλουν στην αξιολόγηση της ΠΑ.
5. Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης με βάση το παραπάνω υλικό εισηγείται την επιτυχή ή όχι ολοκλήρωση
της ΠΑ κάθε ασκούμενου φοιτητή, και καταθέτει την έκθεση ολοκλήρωσης στη Γραμματεία.
6. Δεν αναγνωρίζεται αναδρομικά η υλοποίηση ΠΑ σε προγενέστερη επαγγελματική/ερευνητική
απασχόληση φοιτητών σε κάποιον από τους συνεργαζόμενους φορείς.
7. 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 έχουν τη δυνατότητα να λάβουν Βεβαίωση
Πρακτικής Άσκησης από το Γραφείο Πρακτική Άσκησης του Πανεπιστημίου όπου αναγράφεται σε
ποιον τομέα την πραγματοποίησαν.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις και δικαιώματα
1. 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:
α) Την απόλυτη τήρηση του ωραρίου και ημερών εργασίας, όπως αυτά ορίζονται πριν την
έναρξη υλοποίησης της ΠΑ σε κοινή συμφωνία με τον Συνεργαζόμενο Φορέα. Ο/Η
φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρευρίσκεται στον Φορέα Υποδοχής τις ημέρες και ώρες που
έχουν συμφωνηθεί. Να συμπληρώνει κάθε μέρα παρουσιολόγιο (το έντυπο είναι αναρτημένο
στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://dasta.ionio.gr/internship). Σε
περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια ακυρώσει την πρακτική του/της άσκηση για
προσωπικούς λόγους, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ξανά πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.
β) Την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.
γ) Την τήρηση των ειδικών κανόνων που τυχόν διέπουν το χώρο εργασίας στον οποίο θα
απασχοληθούν.
δ) Την άμεση ενημέρωση του Ακαδημαϊκού Επόπτη για τυχόν προβλήματα που θα
προκύψουν κατά τη διάρκεια της ΠΑ. Στην περίπτωση αυτή οι ασκούμενοι φοιτητές
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οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον Ακαδημαϊκό Επόπτη 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.
ε) Την καταβολή κάθε προσπάθειας για την εξασφάλιση καλής συνεργασίας με το υπόλοιπο
προσωπικό του Συνεργαζόμενου Φορέα.
στ) 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.
ζ) Την διατήρηση του χώρου εργασίας στην ίδια κατάσταση, όπως τους παραδόθηκε στην
αρχή της εργασίας τους.
η) Την καταβολή κάθε προσπάθειας για την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων, την ανάπτυξη
επαγγελματικής συνείδησης και την εν γένει επαγγελματική και καλλιτεχνική τους εξέλιξη.
θ) Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια ακυρώσει την πρακτική του/της άσκηση για προσωπικούς
λόγους, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ξανά πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.
ι) Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια, καθ’ όλη τη διάρκεια διενέργειας Πρακτικής Άσκησης, δεν δύναται
να εργάζεται σε οποιοδήποτε άλλο φορέα.

Β) Υποχρεώσεις Συνεργαζόμενων Φορέων: Κατά τη διάρκεια της ΠΑ οι συνεργαζόμενοι φορείς
θα πρέπει:
α) 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.
β) Να πιστοποιούν την τυπική έναρξη και λήξη της περιόδου εργασίας.
γ) 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 υπόλοιποι εργαζόμενοι του φορέα (π.χ. επιτήρηση
παιδιών, φροντίδα χώρου, κλπ.).
δ) 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.
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ε) Να τοποθετήσει τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια σε θέση Πρακτικής Άσκησης στον
τομέα που έχει δηλώσει στην καταχώρηση της θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΆΤΛΑΣ» και σχετικού αντικειμένου με το αντικείμενο σπουδών του/της φοιτητή/τριας.
στ) Να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει καθήκοντα στους ασκούμενους με βάση
το αντικείμενο σπουδών τους.
ζ) Να αναθέσει σε ένα στέλεχός του την επίβλεψη του/της ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας, ο
οποίος θα πρέπει να εκπαιδεύσει το/τη φοιτητή/τρια, αφιερώνοντάς του τον απαιτούμενο
χρόνο.
η) Να εκτυπώσει σε 3 αντίτυπα και να υπογράψει τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας.
θ) Να επιστρέψει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 1 αντίτυπο (με πρωτότυπες υπογραφές
και όχι σκαναρισμένο) των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας, εντός των καθορισμένων
ημερομηνίων που ορίζει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Τα πρωτόκολλα Συνεργασίας
μπορεί είτε να τα δώσει στο φοιτητή και ο τελευταίος να τα προσκομίσει στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης, είτε να τα αποστείλει ταχυδρομικά.
ι) Να δηλώσει τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
(Απ. Αριθμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-2019, Άρθ. 1, §1.2) πριν την έναρξη της
Πρακτικής Άσκησης, και μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης (Απ. Αριθμ.
40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-2019, Άρθ. 4, §4.6, Άρθ. 5, §5,12 & §5.13).
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης όρων της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει
επίσης να γίνει δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ εκτυπώνεται αντίγραφο στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου & η Ημ. Υποβολής. Ο Φορέας Υποδοχής οφείλει να αποστείλει στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης τα εν λόγω υποβληθέντα αντίγραφα (για τη δήλωση έναρξης Πρακτικής
Άσκησης, για τη δήλωση λήξης Πρακτικής Άσκησης, και για την περίπτωση τροποποίησης
των όρων της Πρακτικής Άσκησης) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, (είτε μέσω email, είτε
ταχυδρομικώς). (Απ. Αριθμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-2019, Άρθ. 4, §4.4).
Γ) Υποχρεώσεις Ακαδημαϊκού Επόπτη: Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο εκάστοτε
Ακαδημαϊκός Επόπτης πρέπει να:
α) Παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή της ΠΑ των φοιτητών που εποπτεύει και να επιλύει,
σε συνεργασία με το συνεργαζόμενο φορέα τυχόν πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν.
β) Να εισηγείται 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.
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γ) Να εισηγείται τη διακοπή της συνεργασίας με κάποιον συγκεκριμένο συνεργαζόμενο
φορέα, βάσει αιτιολογημένης έκθεσης.

Άρθρο 4
Ασφάλιση – Άδειες – Πληρωμή

1. Ασφάλιση
Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια ασφαλίζεται μόνο έναντι εργατικού ατυχήματος στον συγκεκριμένο
Φορέα και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που επιλεγεί ο/η φοιτητής/τρια για Π.Α.
θα πρέπει να εκδώσει ΑΜΑ ΙΚΑ.

2. Άδειες
Ο/η ασκούμενος/η υποχρεούται να παρευρίσκεται στους χώρους του Φορέα Υποδοχής και να τηρεί το
ωράριο και τους κανονισμούς που έχει ορίσει στέλεχος του Φορέα Υποδοχής. Η ημερήσια απασχόληση δε
θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Ο/Η ασκούμενος/η δικαιούται να απουσιάσει από τον φορέα 1
ημέρα/μήνα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (τμηματικά ή συνολικά). Οι ημέρες αυτές μπορεί να
είναι είτε για προσωπικούς λόγους είτε για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που για λόγους
ανάγκης πρέπει να απουσιάζει περισσότερες ημέρες από τον Φορέα, θα πρέπει να αναπληρώσει εντός
του διαστήματος της Πρακτικής Άσκησης τις ώρες απουσίας του και να ενημερώσει δύο ημέρες νωρίτερα
το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με e-mail (internship@ionio.gr) και ασφαλώς τον υπεύθυνο επίβλεψής του
στον Φορέα.

3. Πληρωμή
Η πληρωμή του/της ασκούμενου/ης γίνεται εφάπαξ στο πέρας της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση
στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η φοιτητης/τρια.
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