ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επικαιροποιήθηκε στην 7η /18-01-2022 συνεδρίαση της
Συνέλευσης του Τμήματος, ακαδημαϊκού έτους 2021-22

ΚΕΡΚΥΡΑ

Περιεχόμενα
1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου» ............................. 3
2. Τί είναι η Πρακτική Άσκηση; ....................................................................... 3
3. Οφέλη φοιτητών/τριων από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα................ 4
4. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: Προϋποθέσεις - κριτήρια
επιλογής - διαδικασία συμμετοχής Πρόγραμμα; ......................................... 6
5. Αιτήσεις φοιτητών/τριών – Επιλογή - Ενστάσεις ......................................... 7
6. Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα ...... 7
7. Διάρκεια, ωράριο και Περίοδος Πρακτικής Άσκησης ................................. 8
8. Επιλογή Φορέα Υποδοχής ............................................................................ 8
9. Πρωτόκολλα Συνεργασίας – Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ............... 9
10. Ασφάλιση .................................................................................................... 9
11. Άδειες ........................................................................................................ 10
12. Πληρωμή ................................................................................................... 10

σελ. 2

1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική
Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου
Πανεπιστημίου».
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. Τί είναι Πρακτική Άσκηση;
Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος με κωδικό
μαθήματος ΠΡΑ 01 αντιστοιχεί σε 10ECTS και εντάσσεται στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών
(απόφαση ΣΤ 9η 25/05/2020). Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης συμμετέχει στη λήψη
πτυχίου και έχει μορφή «ΕΠΙΤΥΧΩΣ / ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ». Για το μάθημα της Πρακτικής
Άσκησης έχουν οριστεί τα παραδοτέα από το Πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου». Αφορά στη μικρής διάρκειαςπαρουσία
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 Υπεύθυνος
της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Τουρισμού είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία
Καράμπελα (απόφαση ΣΤ 15η /11-06-2021). Τα παραπάνω ορίστηκαν με απόφαση ΣΤ 9η
/25-05-20.
Αφορά αποκλειστικά στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Στόχο έχει να
εφαρμόσουν οι φοιτητές τις γνώσεις και πρακτικές που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια των
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σπουδών τους, να αποκτήσουν επαγγελματική συνείδηση, ενώ παράλληλα να ενισχυθούν
οι δυνατότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης.
Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση από το ΣΤ’ Εξάμηνο έως και το τέταρτο και
τελευταίο έτος σπουδών τους, καθώς και όταν βρίσκονται σε παράταση πτυχίου.
Η ΠΑ 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.

3. Οφέλη φοιτητών/τριων από τη συμμετοχή τους στο

Πρόγραμμα.
Η επιστήμη του Τουρισμού περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, σε έναμεγάλο
πλήθος επιχειρήσεων και οργανισμών.
Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Τουρισμού είναι να συμβάλλει στην
αξιοποίηση και ενίσχυση των γνώσεων που έλαβαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου. Παράλληλα η Πρακτική
Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία στο
αντικείμενο των σπουδών τους και παρέχει μια πρώτη σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευσή
τους και το επαγγελματικό περιβάλλον που θα συναντήσουν στην αγορά εργασίας μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για επαφή και εξοικείωση των
φοιτητών και φοιτητριών με τα καθήκοντα και απαιτήσεις της μελλοντικής επαγγελματικής
απασχόλησής τους.
Η Πρακτική Άσκηση θα προσφέρει μια πληρέστερη γνώση και κατανόηση των
προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων των τουριστικών επαγγελμάτων και θα συνεισφέρει
στην καλύτερη και ομαλή ένταξη των φοιτητών και φοιτητριών στο χώρο εργασίας μετά
την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησής τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
αναμένεται να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις θεωρητικές τους γνώσεις και δεξιότητες,
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να κατανοούν και να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων του τουριστικού
κλάδου.
Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο
σπουδών στο Τμήμα Τουρισμού ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος να
αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία.
Οι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος δραστηριότητες, που θα
περιλαμβάνει η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθούν σε επιχειρήσεις και
φορείς όπως :


Τουριστικές μονάδες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στους τομείς της
οικονομίας, της διοίκησης, της οργάνωσης, της έρευνας και των πωλήσεων
(αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες
παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, εταιρείες διοργάνωσης ταξιδιών και
τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικά πρακτορεία, εταιρείες διοργάνωσης
εκδηλώσεων και συνεδρίων, εταιρείες διανομής και προώθησης τουριστικών προϊόντων
και τουριστικών προορισμών).



Φορείς δημόσιου τομέα (π.χ. υπουργεία, Ε.Ο.Τ.), νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων κ.λπ.)
και των φορέων αυτών σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού,
προώθησης και στρατηγικής του τυπικού αλλά και του ειδικού θεματικούτουρισμού
(όπως ενδεικτικά του θαλάσσιου, εκπαιδευτικού ιατρικού, οικολογικού/περιηγητικού
και γαστρονομικού τουρισμού).



Κέντρα πληροφόρησης τουριστών, κέντρων μεθερμήνευσης της πολιτιστικής
κληρονομιάς, μουσείων, πινακοθηκών, εγκαταστάσεων πολιτισμού και αναψυχής,
στους τομείς της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, και της προώθησης τουριστικών
προϊόντων και υπηρεσιών.



Κλαδικοί και συλλογικοί φορείς και οργανισμοί του τουρισμού (όπως ο Σ.Ε.Τ.Ε.,
Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α. και άλλοι).



Εταιρίες μελετών και συμβούλων στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού και του
πολιτισμού.



Επιχειρήσεις τεχνολογίας, με σκοπό τη δημιουργία τεχνολογικών τουριστικών και
πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, που εντάσσονται στον κλάδο της δημιουργικής
οικονομίας.
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4. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα:

Προϋποθέσεις - κριτήρια επιλογής -

διαδικασία

συμμετοχής Πρόγραμμα;
Η έναρξη και η χρονική διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων θα καθορίζονται από
τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο του Ιονίου Πανεπιστημίου για την Πρακτική Άσκηση και σε κάθε
περίπτωση θα γίνονται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του εκάστοτε ακαδημαϊκού
έτους.
1. Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΠΑ θα πρέπει 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 στείλει με e-mail στο internship@ionio.gr, από τον ιδρυματικό λογαριασμό
του, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που υπάρχει στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
(http://dasta.ionio.gr/internship και όλα τα απαραίτητα έγγραφα
4. Τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος (τα οποία είχαν οριστεί στη ΣΤ 9η 25/05/2020) για
τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής:
α) Το σύνολο των μονάδων ECTS κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
β) Ο µέσος όρος (Μ.Ο.) της βαθµολογίας, πολλαπλασιαζόμενος επί το πλήθος των
πιστωτικών μονάδων ECTS.
 Σε περίπτωση ισοβαθµίας οι φοιτητές κατατάσσονται µε βάση το εξάµηνο
σπουδών τους (από το µεγαλύτερο στο µικρότερο).
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5. Αιτήσεις φοιτητών/τριών –Επιλογή - Ενστάσεις
Η επιλογή φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από την επταμελή επιτροπή αξιολόγησης των
αιτήσεων των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των
αιτήσεων των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση ορίζεται από την Σύγκλητο του Ιονίου
Πανεπιστημίου (6η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ. Έτους
2021-22, 18/11/2021).
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. Η χρονική περίοδος
υποβολής των ενστάσεων και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ορίζεται από το γραφείο
Πρακτικής Άσκησης (ιστότοπος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης). Οι ενστάσεις εξετάζονται
από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων για Πρακτική Άσκηση. Η Επιτροπή Ενστάσεων των
αιτήσεων των φοιτητών/τριών για την Πρακτική Άσκηση ορίζεται απότην Σύγκλητο του
Ιονίου Πανεπιστημίου (18η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ.
Έτους 2020-21, 17/02/2021).

6. Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους
στο Πρόγραμμα
Από τη στιγμή που θα επιλεγούν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους
δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να αποστείλει στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης τα παραδοτέα του Προγράμματος (δείτε τις οδηγίες που έχουν
αναρτηθεί

στον

ιστότοπο

http://dasta.ionio.gr/internship).
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του

Γραφείου

Πρακτικής

Άσκησης

7. Διάρκεια, ωράριο και Περίοδος Πρακτικής Άσκησης
Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης, δηλαδή το
εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο αντίστοιχο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα στο
Φορέα Υποδοχής και είναι 30 – 40 ώρες την εβδομάδα. Η χρονική περίοδος υλοποίησης της
ΠΑ ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

8. Επιλογή Φορέα Υποδοχής
Ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει Φορέα Υποδοχής έπειτα από συνεννόηση με τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης (για περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με την επιλογή του Φορέα Υποδοχής ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να
απευθύνεται είτε στον Επιστημονικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης είτε στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (βλ. οδηγίες
στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης).
Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε άλλη πόλη εκτός της Κέρκυρας.
Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Ο/Η
φοιτητής/τρια δεν δύναται να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση σε συγγενικό
πρόσωπο.
Η λίστα των επιλεγμένων Συνεργαζόμενων Φορέων ΠΑ καταρτίζεται καθ΄ όλη τη
διάρκεια του χρόνου και ανακοινώνεται αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος
«Άτλας».
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9. Πρωτόκολλα Συνεργασίας – Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ
Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια που ξεκινάει την Πρακτική του/της Άσκηση υπογράφει
πρωτόκολλα συνεργασίας. 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. Η συμπλήρωση του απογραφικού
δελτίου είναι υποχρεωτική.
Η μη συμπλήρωσή του συνεπάγεται διακοπή της πρακτικής άσκησης.
Ο/Η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί για Π.Α. οφείλει 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
οικ.29147/Δ1.10258 (1-10-2019) και της με αριθμό 30294/Δ1/10558 (1-10-2019)
εγκυκλίου.

10. 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.
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11. 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 τηδιάρκεια
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.
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.
Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια, καθ’ όλη τη διάρκεια διενέργειας Πρακτικής Άσκησης,
δεν δύναται να εργάζεται σε οποιοδήποτε άλλο φορέα.

12. 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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