ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΔΙΑ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους (κάθε Οκτώβριο):
 Οργανώνεται ενημερωτική συνάντηση των πρωτοετών με το σώμα των μελών ΔΕΠ (ημερίδα καλωσορίσματος)  Οι πρωτοετείς φοιτητές λαμβάνουν πλούσιο ενημερωτικό υλικό που τους παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με

τις υποδομές και τις παροχές του Τμήματος


Διδάσκοντες του ΠΠΣ





Μαθησιακοί στόχοι
Διάρθρωση και φιλοσοφία
Επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα
Δεξιότητες αποφοίτων
Απαιτήσεις αγοράς εργασίας
Πολιτική διασφάλισης της ποιότητας



Πρακτική Άσκηση








Πτυχιακή Εργασία
 Κινητικότητα
 Σύμβουλος καθηγητής (εκκίνηση Οκτώβριος 2021)

 Αμέσως μετά την εγγραφή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών, δημιουργείται για καθέναν/καθεμία από αυτούς/ές προσωπικός

ηλεκτρονικός λογαριασμός, ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική τάξη και στις
υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΠΣ
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) – λειτουργεί συμπληρωματικά του κανονισμού ΙΠ
 Όργανα ΠΠΣ (Συνέλευση Τμήματος, Επιτροπή ΠΠΣ)
 Χρονική διάρκεια ΠΠΣ
 Εγγραφή-αναστολή σπουδών
 Δομή του ΠΠΣ (Μαθήματα/εξάμηνο/κατεύθυνση, Πιστωτικές μονάδες (ECTS), Κατευθύνσεις)
 Οδηγός σπουδών
 Ωρολόγιο πρόγραμμα
 Σύμβουλοι σπουδών
 Κανονισμοί
 Λήψη πτυχίου, Συγγράμματα, Αγγλική γλώσσα, Επιλογή μαθημάτων, Επανεξέταση μαθημάτων, Αναγνώριση μαθημάτων)
 Πρακτική Άσκηση
 Πτυχιακή Εργασία
 Αξιολόγηση διδακτικού έργου: Περίοδοι εξετάσεων, διεξαγωγή εξετάσεων, Εξετάσεις φοιτητών/ριών με αναπηρία ή ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας

 Αξιολόγηση επιδόσεων φοιτητών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πλήρης οδηγός σπουδών – επικαιροποιείται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους
 Στοιχεία για τα Επτάνησα και το Ι.Π.
 Παρουσίαση Τμ. Πληροφορικής (Σκοπός, Υποδομές, Προσωπικό)
 Προπτυχιακές σπουδές (Κατευθύνσεις, Κανονισμός ΠΠΣ, Πρόγραμμα Μαθημάτων, Περιεχόμενο Μαθημάτων,

Πτυχιακή εργασία, Πρακτική Άσκηση, Erasmus+/κινητικότητα Φοιτητών/τριών
 Μεταπτυχιακές σπουδές
 Έρευνα στο Τμήμα (Θεσμοθετημένα εργαστήρια, Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα)
 Φοιτητικά θέματα (Κέντρο Δικτύων, Φοιτητική μέριμνα, Συνήγορος του φοιτητή, Ηλεκτρονική καρτέλα φοιτητή)
 Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 14 Κανονισμού ΠΠΣ
 Θέτει κανόνες για δήλωση μαθημάτων
 Ρυθμίζει όλες τις περιπτώσεις απόκλισης από το βασικό σχήμα
 Μη-επιτυχία σε επιλεγόμενο
 Δήλωση επιλεγόμενου που δεν εξετάστηκε επιτυχώς

 Άλλα επιλεγόμενα, κλπ.

Ορισμός
περιόδου
εγγραφών

Πρόεδρος & Συνέλευση

Ανακοίνωση
περιόδου
εγγραφών

Είσοδος στο
φοιτητολόγιο

Εγγραφή σε
εξάμηνο

Γραμματεία

Δηλώσεις
μαθημάτων

Έλεγχος
πληρότητας
δήλωσης

Έλεγχος
εγκυρότητας
δήλωσης

Ενημέρωση
βαθμολογίου
διδασκόντων

Γραμματεία
φοιτητές

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Εξέταση

 Η ενημέρωση των φοιτητών με την

Διδάσκων/ουσα Φοιτητές

ανάρτηση βαθμολογιών στο gramweb.ionio.gr γίνεται αυτόματα

Βαθμολόγηση

 Σε πραγματικό χρόνο

Διδάσκων/ουσα

διδάσκοντα
 Διευκόλυνση προγραμματισμού
επισκόπησης γραπτού
 Μέγιστη περίοδος από εξέταση σε

30 ημέρες

 Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με
Φοιτητές

Ανάρτηση βαθμολογιών
(gram-web.ionio.gr)
Περίοδος ελέγχου &
επισκόπησης γραπτών
(ανακοίνωση ωρών/
ημερών από διδάσκοντα)
Φοιτητής/τρια

Γραμματεία

οριστικοποίηση βαθμολογίας: 30
ημέρες (Άρθρο 21, §.4)

Ανάρτηση στο
Αίτηση για
φοιτητολόγιο
επανεξέταση
& έλεγχος ορθότητας Αποτυχία στην
εξέταση του
μαθήματος (x3)

Ορισμός
επιτροπής
επανεξέτασης

 Διευκόλυνση προγραμματισμού &

εγγραφών των φοιτητών

Φοιτητής/τρια

Γραμματεία

Οριστικοποίηση
βαθμολογιών

Επανεξέταση

3-μελής επιτροπή
επανεξέτασης

Πρόεδρος &
Συνέλευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 Παρόμοιες

διαδικασίες με
διαφοροποιήσεις
στα απαιτούμενα
δικαιολογητικά

Αναγνώρισης
μαθημάτων
ΑΕΙ ημεδαπής

Αναγνώρισης
μαθημάτων Erasmus+
(Σπουδές)

Αιτήσεις
αναγνώρισης
μαθημάτων

Αιτήσεις
αναγνώρισης
μαθημάτων

Προσκόμιση
αναλυτικής
βαθμολογίας

Φοιτητές

Πρόεδρος &
Συνέλευση

Προσκόμιση οδηγού
σπουδών Τμημάτων/
Σχολών προέλευσης

Γραμματεία

Φοιτητές

Γραμματεία

Προσκόμιση βεβαίωσης
ολοκλήρωσης από
εργοδότη + αντιγράφου
Learning agreement

Γραμματεία

Προώθηση εντύπων
στην επιτροπή
αξιολόγησης

Επιτροπή αξιολόγησης

Έγκριση/
απόρριψη
εισηγήσεων
Πρόεδρος &
Συνέλευση

Καθορισμός
επιτροπής
αξιολόγησης

Πρόταση
αναγνώρισης

Επιτροπή αξιολόγησης

Έγκριση/
απόρριψη
εισηγήσεων

Πρόεδρος &
Συνέλευση

Σύνταξη έκθεσης
πεπραγμένων

Προτάσεις
αναγνώρισης

Επιτροπή αξιολόγησης

Καταχώρηση
βαθμολογιών
στο
φοιτητολόγιο

Φοιτητές

Καθορισμός
επιτροπής
αξιολόγησης

Προώθηση εντύπων
στην επιτροπή
αξιολόγησης

Προτάσεις
αναγνώρισης

Γραμματεία

Πρόεδρος &
Συνέλευση

Προσκόμιση
αντιγράφου Learning
agreement

Καθορισμός
επιτροπής
αξιολόγησης

Προώθηση εντύπων
στην επιτροπή
αξιολόγησης

Προσκόμιση
Transcript of
Records

Αναγνώρισης
μαθημάτων
πρακτικής άσκησης
Erasmus+ (placment)
Αιτήσεις
αναγνώρισης
μαθήματος

Καταχώρηση
βαθμολογιών
στο
φοιτητολόγιο

Έγκριση/
απόρριψη
εισήγησης
Πρόεδρος &
Συνέλευση

Καταχώρηση
βαθμολογίας
στο
φοιτητολόγιο

Πρόεδρος &
Συνέλευση

ΟΡΟΣΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 Διαρκής ενημέρωση από ιστοσελίδα τμήματος
 Ημερίδα ενημέρωσης κατευθύνσεων
 Κάθε Οκτώβριο για τους νέους 3ετείς φοιτητές

 Επιλογή κατεύθυνσης

 Ημερίδα ενημέρωσης πτυχιακών εργασιών
 Κάθε Οκτώβριο

 Ημερίδα διεπαφής μεταπτυχιακών φοιτητών με προπτυχιακούς
 Τέλη Μαΐου από το 2019

 Επιλογή Πτυχιακής Εργασίας
 Η δομή και τα στάδια σπουδών περιγράφονται από:
 Οδηγό Σπουδών του Τμήματος
 Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
 Με ετήσια επικαιροποίηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΠΣ
 ΟΜΕΑ προτείνει στη Συνέλευση

Τμήματος με βάση:
 Συγκεντρωτικά δεδομένα από

φοιτητολόγιο
 Συγκεντρωτικά δεδομένα από
αξιολόγηση φοιτητών
 Στοιχεία σχετικά με την κινητικότητα
φοιτητών (Erasmus+)
 Στοιχεία σχετικά με την πρακτική
άσκηση

Φοιτητολόγιο
Γραμματεία

Αξιολόγηση

Στοιχεία
επίδοσης

Συγκεντρωτικά
στοιχεία
αξιολόγησης
ΟΜΕΑ

φοιτητές

Κινητικότητα

Πρακτική
άσκηση

Στοιχεία
ανατροφοδότησης
& επίδοσης
Στοιχεία
ανατροφοδότησης
& επίδοσης

Συνέλευση
Τμήματος

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ECTS
 Εφαρμόζεται από το 2010 στο Τμήμα
 Επιτρέπει τη μέγιστη αναγνώριση δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε άλλα ιδρύματα (π.χ. Erasmus)
 Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων βασισμένη σε ECTS είναι αναρτημένη στο site του Τμήματος
 https://di.ionio.gr/gr/studies/undergraduate-studies/courses/

 Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων βάση πλήρους προτύπου
 Τύπος μαθήματος (υποβάθρου, επιστημονικής περιοχής, κλπ.)
 Προαπαιτούμενα
 Μαθησιακά αποτελέσματα

 Γενικές ικανότητες που αποκτά ο φοιτητής
 Περιεχόμενο
 Τρόπος παράδοσης
 Τρόπος εξέτασης
 Ώρες διδασκαλίας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Εφαρμογή διδακτικών μονάδων
 Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS)
 Οι πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών καθώς και στην ιστοσελίδα

του Τμήματος

 Έκδοση παραρτήματος Διπλώματος
 Το τμήμα εκδίδει Παράρτημα Διπλώματος αυτόματα, για όλους τους πτυχιούχους του ΠΠΣ, στην ελληνική και στην

αγγλική γλώσσα, το οποίο χορηγείται μαζί με τον τίτλο σπουδών

 Προαγωγή ερευνητική δεοντολογίας
 Οι διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος εξηγούν στους φοιτητές/τριες την αξία της τήρησης και προαγωγής της

ερευνητικής δεοντολογίας, καθώς και του σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας
 Οι αρχές έχουν αποτυπωθεί στον Κανονισμό ΠΠΣ (Άρθρο 24 και Κεφάλαιο ΣΤ’ γενικότερα)
 Σε επίπεδο ασκήσεων και εργασιών στα διάφορα μαθήματα, όσο και σε επίπεδο πτυχιακής εργασίας, ζητείται η
χρήση αναφορών οπουδήποτε χρησιμοποιείται υπάρχουσα γνώση καθώς και αυστηρή αποφυγή της αυτολεξεί
μεταφοράς ή μετάφρασης κειμένου από βιβλία ή επιστημονικές δημοσιεύσεις
 Αυστηρός έλεγχος τήρησης των παραπάνω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παράγεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα Φοιτητολογίου – Περιέχει πληροφορίες
για:
 Την ταυτότητα του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, κλπ.), το είδος σπουδών, το

επίπεδο του τίτλου σπουδών

 Το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν:
 απαιτήσεις προγράμματος,
 λεπτομέρειες προγράμματος μαζί με πιστωτικές μονάδες,
 φορέας πρακτικής άσκησης,

 τίτλος πτυχιακής εργασίας,
 σύστημα βαθμολογίας και
 κλίμακα κατανομής βαθμών

 Δυνατότητες που προσφέρει ο τίτλος, Συμπληρωματικές πληροφορίες, Πιστοποίηση του

παραρτήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
https://di.ionio.gr/gr/studies/undergraduate-studies/diploma-supplement/

ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1) Βραβείο Ιονίου Πανεπιστημίου (πρωτευσάντων):


2007-2008: Δόμνα Μπανάκου



2008-2009: Σόνια Κυπαρίση



2010-2011: Βαρβάρα Παπαχρήστου



2011-2012: Ιωσήφ Πολενάκης



2013-2014: Μιχαήλ Κορακάκης



2014-2015: Κωνσταντίνος Παρδάλης



2017-2018: Σπυρίδων Κούστας & Αλέξανδρος Σινγκ



2018-2019: Μαρία-Νεφέλη Νικηφόρου



2019-2020: Σπυρίδων Μπαξεβανάκης

2) Βραβείο Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρας:


2016-2017: Π2013101, Αλέξανδρος Σινγκ



2018-2019: Π2015054, Μαρία-Νεφέλη Νικηφόρου

3) Βραβείο Δρ. Αναστάσιου Ξιάρχου (για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019)


Κωνσταντίνος Ξυπολιτόπουλος (15/05/2019 έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των αποφοίτων του Τμήματος)



Ευάγγελος Στογιάννος (26/11/2019 διότι εισήχθη στο Τμήμα κατά το ακ. έτος 2018-2019 με τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των νεοεισερχομένων του Τμήματος)



Παπαδόπουλος Γεώργιος (26/11/2019 διότι εισήχθη στο Τμήμα κατά το ακ. έτος 2019-2020 με τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των νεοεισερχομένων του Τμήματος)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
 Έχει αναγνωριστεί η ανάγκη για προαγωγή αριστείας
 Έχει κινηθεί διαδικασία εντός Συνέλευσης για επιτροπή θεσμοθέτησης

βραβείου πρώτου φοιτητή κάθε έτους + πρώτου αποφοιτήσαντα
 Καθορισμός κανονισμού απονομής βραβείου έτους – βραβείου αποφοίτησης
 Έγκριση Συνέλευσης
 Ανακοίνωση στους φοιτητές
 Έναρξη 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 Στην αρχή του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους ανακοινώνεται η προκήρυξη

θέσεων κινητικότητας φοιτητών/τριών για σπουδές και πρακτική άσκηση στον διαδικτυακό
τόπο του Ιδρύματος και στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
 Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος Erasmus+ του Τμήματος σε συνεργασία με το γραφείο Erasmus

πραγματοποιούν συνάντηση ενημέρωσης των φοιτητών του Τμήματος, κατά την οποία οι
φοιτητές ενημερώνονται για την έναρξη της διαδικασίας, τα σχετικά στάδια που πρέπει να
ακολουθήσουν και τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων.
 Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κινητικότητα των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος

βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατές με τα κριτήρια που θέτει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Erasmus+ Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).
 Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ επιχορηγούνται με ένα

συγκεκριμένο ποσό ανά μήνα, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα τη χώρα προορισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+
Ενημέρωση
ακαδημαϊκού
συντονιστή
Erasmus +
Αίτημα στη
Συνέλευση
Τμήματος

Επικοινωνία
με Ίδρυμα
Εξωτερικού

Έλεγχος
συμβατότητας
προγράμματος
σπουδών

Μέλος ΔΕΠ

πρόσκληση
συμμετοχής στο
πρόγραμμα
Erasmus+

Έγκριση αιτήματος
σύναψης διμερούς
συμφωνίας

Γρ. Erasmus+
(Εσωτ./Εξωτ.)

Συνέλευση

Επιλογή
ιδρυμάτων
εξωτερικού
(3 επιλογές)

Αρχική αίτηση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

Κοινοποίηση
συνεργασίαας στον
ιστότοπο του
γραφείου Erasmus
και τον ιστότοπο του
Τμήματος

Προετοιμασία &
σύναψη του
Συμβολαίου μεταξύ
των Ιδρυμάτων

Έγκριση αρχικών
αιτήσεων
(παρουσιάζονται
από ακαδημαϊκό
Συντονιστή
Erasmus+)

Έλεγχος
αντιστοίχισης
μαθημάτων
μεταξύ
προγραμμάτων
σπουδών

Οριστική αίτηση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
με τα σχετικά
συνοδευτικά
δικαιολογητικά

Φοιτητές

Γρ. Erasmus+
(Εσωτ./Εξωτ.)

Φοιτητές

Συνέλευση

Ολοκλήρωση
κινητικότητας,
αποστολή
Transcript of
Records από Ίδρυμα
εξωτερικού

Φοιτητές

Έλεγχος &
εισήγηση
αναγνώρισης
μαθημάτων

Τυχόν
επικαιροποίηση
του Learning
Agreement

Γρ. Erasmus+
(Εσωτ./Εξωτ.)

Έγκριση
αναγνώρισης
μαθημάτων

Μετάβαση για
σπουδές

Φοιτητές
Φοιτητές

Καταχώρηση
βαθμολογίας

Γραμματεία

Ακαδημαϊκός
συντονιστής
Erasmus+

Συνέλευση

Οριστικοποίηση
& υπογραφή του
Learning
Agreement

Έγκριση
οριστικών
αιτήσεων,
αποτελεσμάτων
μοριοδότησης
και σειρά
κατάταξης

Αξιολόγηση των
αιτήσεων και
μοριοδότηση με
βάση κριτήρια
προγράμματος/
Τμήματος

Συνέλευση

Ακαδημαϊκός
συντονιστής
Erasmus+

Γρ. Erasmus+
(Εσωτ./Εξωτ.)

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS+ (ΣΠΟΥΔEΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ)
2016-2017
Αιτήσεις
φοιτητών/τριών

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Αιτήσεις που
υπεβλήθησαν

7

7

7

11

Αιτήσεις που
εγκρίθηκαν

6

7

7

10

Κινητικότητες
που
υλοποιήθηκαν

2

3

3

5

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Π.Ε.)
O εσωτερικός κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών καθορίζει:
 προϋποθέσεις για την εκπόνηση
 διαδικασία ανάθεσης του θέματος
 αξιολόγηση και διαδικασία εξέτασης

 δομή της πτυχιακής εργασίας
 θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και κανόνες δεοντολογίας
 Όλα τα σχετικά στοιχεία καθώς και ο κανονισμός αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος
 https://di.ionio.gr/gr/studies/undergraduate-studies/undergaduate-thesis/

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
 Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους ανακοινώνεται ηλεκτρονικά λίστα από προτεινόμενα

θέματα για διπλωματική εργασία από κάθε διδάσκοντα
 Το θέμα που επιλέγει ο κάθε διδάσκοντας είναι, έως έναν βαθμό, πρωτότυπο και απαιτεί ικανή

προσπάθεια για να μελετηθεί, περιλαμβάνοντας παράλληλα όλες τις δεξιότητες που πρέπει να έχει
κάθε ενδιαφερόμενος, από την αναζήτηση βιβλιογραφικού υλικού ως την υλοποίηση και
αξιολόγηση της εργασίας του
 Η ανάληψη της διπλωματικής εργασίας δηλώνεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του

Τμήματος και ορίζεται τριμελής εξεταστική επιτροπή της εργασίας
 Η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της ΔΕ είναι υποχρεωτική, γίνεται στην έδρα του Τμήματος, και

πραγματοποιείται στη βάση ενός συνόλου κριτηρίων.
 Στην αξιολόγηση της εργασίας μπορεί να συμμετέχει ακροατήριο, το οποίο παρακολουθεί τη

διαδικασία της εξέτασης και συμμετέχει με ερωτήσεις και σχόλια

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 Μάθημα επιλογής 6ου εξαμήνου με 8 ECTS
 Η βαθμολογία έχει τη μορφή «ΕΠΙΤΥΧΩΣ / ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ»
 Απώτερος στόχος: να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των

επικοινωνιών σε πραγματικό περιβάλλον επιχείρησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα της
οικονομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 Διεκπεραίωση έργων μικρής κλίμακας
 Σε επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό
 Επιστημονικός Υπεύθυνος και Επιβλέποντας από το φορέα υποστηρίζουν και συμβουλεύουν
 Φορέας: διασφαλίζει παρουσία, καθοδήγηση, πρόοδο εργασιών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Επικοινωνία με
Φορείς Π.Α. και
ενημέρωση μητρώου
Φορέων

Ορισμός
Έγκριση
επιστημονικούΠρόεδρος & εσωτερικού
υπευθύνου Συνέλευση κανονισμού

Φορέας Π.Α.

Πρόσκληση
συμμετοχής

Γραφείο Π.Α.

Φάση 1
Προετοιμασία

Γραμματεία
Φοιτητές

Κατάταξη
αιτούντων
Επιτροπή αξιολόγησης

Αίτηση
συμμετοχής
και δήλωση
προτιμήσεων

Έλεγχος
αξιολόγησης
συμμετοχής
στην Π.Α.

Συνέντευξη
από Φορέα
(προαιρετικό)

Φάση 2
Αίτηση &
αξιολόγηση

Φορέας Π.Α.

Ανακοίνωση
προσωρινών
αποτελεσμάτων

Οριστικοποίηση και
ανάρτηση τελικών
αποτελεσμάτων

Περίοδος
ενστάσεων

Συμβασιοποίηση
με φοιτητές

Γραμματεία

Γραμματεία

Φάση 3
Ολοκλήρωση
επιλογής και
Συμβασιοποίηση

Φοιτητές

Σύνταξη
βεβαίωσης
ολοκλήρωσης

Αξιοποίηση Π.Α και
σύνταξη έκθεσης
πεπραγμένων

Συγκέντρωση
παρουσιολογίων

Πραγματοποίηση
Π.Α. στο Φορέα

Φάση 4
Υλοποίηση

Φορέας Π.Α.

Συλλογή φακέλου
παραδοτέων Π.Α

Σύνταξη
βεβαίωσης
ολοκλήρωσης Π.Α.

Βαθμολόγηση
Π.Α.

Έγκριση επιτυχούς
ολοκλήρωσης Π.Α.

Γραμματεία

Επιστημονικός
υπεύθυνος

Πρόεδρος &
Συνέλευση

Φάση 5
Αναγνώριση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗς ΑΣΚΗΣΗΣ
 Οι ασκούμενοι συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο στο

πλαίσιο της πρακτικής άσκησης
 Αξιολογούν:
1. Το πρόγραμμα
2. Υπεύθυνους στον φορέα υποδοχής

 Με ερωτήσεις και ελεύθερο κείμενο

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Στατιστικά Στοιχεία
Πρακτικής Άσκησης Προηγούμενων Ετών
2011 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Προσφερόμενες Θέσεις

91

25

38

30

25

28

Φοιτήτριες - Φοιτητές που συμμετείχαν

91

25

38

30

25

28

Θέσεις εξωτερικού

5

0

0

0

0

0

Φοιτήτριες - Φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς

91

24

38

29

25

27

Συνεργαζόμενοι Φορείς

72

24

35

27

21

27

Φορείς Ιδιωτικού Τομέα

51

17

22

23

15

22

Ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΠΑ

100%

96%

100%

97%

100%

96%

Ποσοστό Ιδιωτικών Φορέων

71%

71%

63%

85%

71%

81%

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Στατιστικά Στοιχεία
Πρακτικής Άσκησης Προηγούμενων Ετών
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2011 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Προσφερόμενες Θέσεις

Φοιτήτριες - Φοιτητές που συμμετείχαν

Θέσεις εξωτερικού

Φοιτήτριες - Φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Φορείς Ιδιωτικού Τομέα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 Μετά από επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι φοιτήτριες και φοιτητές που

πραγματοποίησαν Π.Α. αλλά και οι συνεργαζόμενοι φορείς, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
10,00

Αποτελέσματα αξιολόγησης (μέσοι όροι)

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
Βαθμός
Θετική συνεργασία Ικανοποίηση των Συνάφεια Π.Α. με το
ικανοποίησης των με το προσωπικό φοιτητών με τον
αντικείμενο
συνεργαζόμενων
των φορέων
θέσμο της Π.Α.
σπουδών
φορέων

Εμπειρία στην
Επαγγελματική
σταδιοδρομία

Απόκτηση
γνώσεων και
δεξιοτήτων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 Θέματα Δεοντολογίας (Άρθρο 24 Κανονισμού Σπουδών)
 Περιγράφονται στον ΕΚΣ με σαφήνεια

 Προστασία δημιουργημάτων τρίτων
 Παράδοση συνεργατικών εργασιών όταν προδιαγράφονται ως ατομικές
 Αντιγραφή σε περίοδο εξετάσεων
 Σεβασμός εγκαταστάσεων και υποδομών
 Προστασία χώρων
 Μάθημα “HY-010 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών” – Α΄εξάμηνο
 Μέθοδοι έγκυρων επιστημονικών ερευνών
 Επισκόπηση βιβλιογραφίας
 Ανάλυση επιστημονικών άρθρων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο και εντονότερα τα τελευταία χρόνια με αυξητική τάση

