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Στόχοι - Πλεονεκτήματα

Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στην άμεση διασύνδεση των

θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών

με την πρακτική εφαρμογή.

Τα πλεονεκτήματα της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνουν:

 τη γνωριμία των ασκούμενων με εν δυνάμει εργοδότες,

 την  απόκτηση  μιας  πρώτης  εμπειρίας  /  προϋπηρεσίας  των

ασκούμενων,

 την εξοικείωση των ασκούμενων με τις παραγωγικές διαδικασίες,

 την ανάληψη ευθυνών και την απόκτηση εμπειριών σε θέματα που

σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές σπουδές και το επιστημονικό

αντικείμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος,

 τον  καλύτερο  προσανατολισμό  των  ασκούμενων  ως  προς  την

επιλογή εξειδικεύσεων στην περαιτέρω φοιτητική τους πορεία,

 τη γνωριμία των φορέων απασχόλησης με εν δυνάμει υπαλλήλους,

 τη γνωριμία και αξιοποίηση από τους φορείς  απασχόλησης νέων

περιβαλλοντικών  ειδικοτήτων  στην  οικολογία,  στην  οικονομία,

στην εκπαίδευση, την πολιτική, στην μηχανική και ενέργεια,

 την  ουσιαστικότερη  αφομοίωση  της  επιστημονικής  γνώσης μέσα

από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης,

 την καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση

διαφορετικών  επιστημονικών  κλάδων  και  η  ενθάρρυνση  της

αυτενέργειας  και  της  επαγγελματικής  επινοητικότητας  των

ασκουμένων,

 την ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και την ανάπτυξη

επαγγελματικής συνείδησης,

2



 τη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών

μεταξύ  του  Τμήματος  και  των  σχετικών  φορέων  ώστε  να

διευκολύνεται η περαιτέρω συνεργασία.

Διάρκεια – Περίοδος Άσκησης 

Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται είτε τους μήνες Ιούλιο

και Αύγουστο, είτε στο διάστημα Σεπτεμβρίου - Ιουνίου.  Η  διάρκεια της

Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης είναι τουλάχιστον δύο μήνες.

Αντικείμενο Άσκησης

Στο πλαίσιο της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης οι φορείς απασχόλησης

θα  πρέπει  να  προσφέρουν  θέσεις  οι  οποίες  να  σχετίζονται  με  τις

γνωστικές  και  τεχνολογικές  δεξιότητες  που  προάγει  το  Τμήμα

Περιβάλλοντος.  Το  αντικείμενο  απασχόλησης,  μπορεί  να  περιλαμβάνει

ενδεικτικά:

 Εξοικείωση  με  περιβαλλοντικά  θέματα  σε  φορείς  διαχείρισης

προστατευόμενων περιοχών

 Έρευνα σε ερευνητικά ινστιτούτα

 Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

 Περιβαλλοντική  συμβουλευτική  και  εκπαίδευση  σε  φορείς  του

ευρύτερου δημόσιου  τομέα,  ΔΕΥΑ,  δήμους,  περιφέρειες,  κρατικές

βιομηχανίες, αναπτυξιακές εταιρίες

 Εκπαίδευση σε κρατικούς φορείς, Υπουργεία, Γενικά Χημεία

 Εργασία  σε  Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  με  έμφαση  σε

περιβαλλοντικά  θέματα,  π.χ.  Αρκτούρος,  Αρχέλων,  Ελληνική

Ορνιθολογική Εταιρία

Για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, ο φορέας θα παρέχει θέση εργασίας (δηλ.

γραφείο, Η/Υ, απαραίτητο λογισμικό, ή άλλο απαραίτητο εξοπλισμό), ώστε
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ο ασκούμενος ή η ασκούμενη να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις

του αντικειμένου απασχόλησης που θα του/της ανατεθεί. 

Διαδικασία υλοποίησης Διευρυμένης 
Πρακτικής Άσκησης

Συμμετοχή φορέων υποδοχής 

Για την πραγματοποίηση της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης το Τμήμα

οφείλει  να  αναζητά  και  αναπτύσσει  συνεργασίες  με  φορείς,  ώστε  να

προσφέρουν θέσεις άσκησης στους/στις φοιτητές/τριες.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης οι

φορείς διεξαγωγής της άσκησης θα πρέπει:

 να είναι επιχειρήσεις ικανού εύρους,

 να διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο και αντικείμενο άσκησης, αλλά

και  να  παρέχουν  την  απαραίτητη  εποπτεία  και  συνεργασία  με

τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα  καθηγητή/καθηγήτρια.

Επιπλέον κριτήρια επιλογής είναι τα παρακάτω:

 δυναμική παρουσία στην αγορά εργασίας,

 αντικείμενο  απασχόλησης  συναφές  με  τις  σπουδές  στο  Τμήμα

Περιβάλλοντος,

 θετική  ανταπόκριση  στη  συγχρηματοδότηση  του/της

ασκούμενου/ης, που δηλώνεται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας του

φορέα με το Τμήμα,

 δυνατότητα  /  προοπτική  προσφοράς  μόνιμης  ή  μερικής

απασχόλησης  του  ασκούμενου  μετά  το  τέλος  της  πρακτικής

άσκησης,

 ικανοποιητική  προηγούμενη  συνεργασία  (σε  περίπτωση  που  ο

φορέας έχει ήδη απασχολήσει φοιτητές/τριες του Τμήματος κατά

τα προηγούμενα έτη).
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Είναι επιθυμητή η χρηματοδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και της

αποζημίωσης  των  φοιτητών  από  τους  φορείς  υποδοχής.  Αν  αυτό  δεν

καταστεί δυνατόν, τουλάχιστον οι ασφαλιστικές εισφορές θα καλυφθούν

από πόρους  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος,  ενώ η  ύπαρξη και  το  ύψος

πιθανής αποζημίωσης θα εξαρτηθεί από την διαθεσιμότητα αποθεμάτων

του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

είναι  η  δήλωση  του  αντίστοιχου  μαθήματος  κατά  τη  διάρκεια  των

εγγραφών του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου (κατά περίπτωση). Για την

αποζημίωση και ασφάλιση των ασκούμενων είναι  απαραίτητη η ύπαρξη

ΑΜΚΑ-ΙΚΑ  και/ή  ΑΜΚΑ,  καθώς  και  Τραπεζικού  Λογαριασμού  όπου  ο/η

ασκούμενος/η θα αναγράφεται ως πρώτος/η δικαιούχος. 

Οι  φοιτητές  και  φοιτήτριες   πρέπει  να  ενημερώνονται  για  τις

προσφερόμενες  θέσεις  για  την  Διευρυμένη  Πρακτική  Άσκηση  ή  σε

συνεργασία  με  τον/την  Τμηματικά  Υπεύθυνο/η  να  αναζητούν  θέση  από

κοινού.  Η  απόφαση  για  την  ανάθεση  της  θέσης  σε  αντίστοιχο/η

φοιτητή/τρια και ο ορισμός του/της αντίστοιχου/ης ακαδημαϊκού επόπτη/

τριας  γίνεται  έπειτα  από  εισήγηση  του  Τμηματικά  Υπεύθυνο/η  στη

Συνέλευση του Τμήματος. 

Για την κατάταξη των φοιτητών/τριων και για την τοποθέτηση τους σε

κάποια θέση πρακτικής άσκησης όταν υπάρχει  μεγαλύτερη ζήτηση από

τις δυνατότητες απορρόφησης,  λαμβάνεται υπόψη: 

 Ο  αριθμός  των  μαθημάτων  που  ο/η  φοιτητής/τρια  έχει

εξετασθεί  επιτυχώς, όπως αυτό προκύπτει  από την αναλυτική

βαθμολογία που παρέχεται από τη γραμματεία του Τμήματος.

Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των μαθημάτων τόσο υψηλότερα

κατατάσσεται  ο/η  φοιτητής/τρια.  Φοιτητές/τριες  που  έχουν

κατοχυρώσει  λιγότερα  από  20  μαθήματα  δεν  δικαιούνται  να

συμμετάσχουν στη Θερινή ΠΑ (Ιουλίου – Αυγούστου).  Φοιτητές/

τριες που έχουν κατοχυρώσει λιγότερα από 40 μαθήματα δεν

δικαιούνται  να  συμμετάσχουν  στη  ΠΑ  κατά  τη  διάρκεια  των

διδακτικών εξαμήνων (Σεπτεμβρίου - Ιουνίου).
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Αν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για τις θέσεις ΠΑ από τις δυνατότητες

απορρόφησης και προκύπτει ισοβαθμία από το κριτήριο του πλήθους των

κατοχυρωμένων  μαθημάτων  του/της  φοιτητή/τριας,  τότε  για  την

κατάταξη και την επιλογή λαμβάνεται υπόψη:

 Ο  μέσος  όρος  βαθμολογίας,  όπως  αυτό  προκύπτει  από  την

αναλυτική  βαθμολογία  που  παρέχεται  από  τη  γραμματεία  του

Τμήματος.  Στην  περίπτωση  ισοβαθμίας,  προτεραιότητα  έχουν  οι

φοιτητές/τριες με μεγαλύτερο μέσο όρο.

Η επικύρωση της κατάταξης και της επιλογής των ασκούμενων φοιτητών/

τριών,  καθώς  και  η  τοποθέτησή  τους  στις  θέσεις  ΠΑ  γίνεται  από  τη

Γενική Συνέλευση του Τμήματος και τα αποτελέσματα αναρτώνται στην

ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Η δέσμευση και ανάθεση της θέσης σε αντίστοιχο/η φοιτητή/τρια γίνεται

από  το  Γραφείο  ΠΑ  της  Σχολής,  σε  συνεννόηση  με  τον  Τμηματικό

Υπεύθυνο/η, ο οποίος/η οποία εισηγείται τον ορισμό του/της αντίστοιχου/

ης ακαδημαϊκού επόπτη/τριας στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Σε  Σύμβαση που υπογράφεται  αναφέρονται  οι  ειδικοί  όροι  που ισχύουν

κατά  την  υλοποίηση  της  πρακτικής  από  φοιτητές/τριες  στον  φορέα

απασχόλησης, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχει ο/η

κάθε συμβαλλόμενος/η στο πλαίσιο αυτής.

Εποπτεία - Αξιολόγηση

Για κάθε φοιτητή/τρια που εντάσσεται στην Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

ορίζονται δύο επόπτες:

 ο/η  Ακαδημαϊκός  Επόπτης/τρια  (ΑΕ)  -  μέλος  ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ  του

Τμήματος, και

 ο/η  Εργασιακός  Επόπτης  (ΕΕ) –  στέλεχος  του  φορέα  διεξαγωγής

της άσκησης που οποίος ορίζεται από τον φορέα

Ο ΑΕ  της  Διευρυμένης  Πρακτικής  Άσκησης  εγκρίνεται  από  τη  ΓΣ  του

Τμήματος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του/της Τμηματικά Υπεύθυνου/ης

της ΠΑ ο/η οποίος/α έχει αναλάβει και το μάθημα της ΠΑ του αντίστοιχου

εξαμήνου.  Για  τον  σκοπό  αυτό  η  ΓΣ  συνεκτιμά  μεταξύ  άλλων  τη
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διαθεσιμότητα  των  μελών  ΔΕΠ,  διδασκόντων  ΕΔΙΠ/ΕΕΠ,  καθώς  και  τη

συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΔΕΠ με το αντικείμενο

της πρακτικής άσκησης.

Ο ΑΕ συνεργάζεται με τον ΕΕ για τον ακριβή προσδιορισμό του είδους της

εργασίας που πρέπει να γίνει από τον/την φοιτητή/τρια και την παροχή

των  αναγκαίων  πληροφοριών  (βιβλιογραφία  κ.α.).  Η  πρόοδος  του/της

φοιτητή/τριας  ελέγχεται από τον ΑΕ, με άμεση ή έμμεση επικοινωνία με

τον/την  αντίστοιχο/η επόπτη/τρια του φορέα (επίσκεψη στο χώρο της ΠΑ,

τηλεφωνικά, μέσω e-mail).

Ο  ΕΕ επιβλέπει τους/τις φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της πρακτικής

και εκτιμά την απόδοσή τους, συμπληρώνοντας ένα τυποποιημένο έντυπο

αξιολόγησης το οποίο αφορά στη συνέπεια, στη συνεργατικότητα και την

απόδοση του/της φοιτητή/τριας,. 

Η εκτίμηση του  ΕΕ, γνωστοποιείται στον αντίστοιχο  ΑΕ, που κάνει την

τελική κρίση για την απόδοση του/της φοιτητή/τριας συνεκτιμώντας την

έκθεση  πεπραγμένων  ή/και  την  εργασία  (αν  προβλέπεται)  του/της

φοιτητή/τριας και προτείνει τη σχετική βαθμολογία στον/στην τμηματικά

υπεύθυνο/η  της  ΠΑ.  Τέλος,  η  βαθμολογία  του/της  φοιτητή/τριας

κατατίθεται  στη  Γραμματεία  από  τον/την  τμηματικά  υπεύθυνο/η,  το

αργότερο 15 μέρες μετά τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.

Υποβολή Εντύπων Ολοκλήρωσης

Μετά την ολοκλήρωση της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης και εντός 15

ημερών: 

(Α) Ο/Η ασκούμενος/η θα πρέπει να συμπληρώσει:

1. την Έκθεση πεπραγμένων

2. το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Επίσης,  θα  πρέπει  να  παραδώσει  την  γραπτή  εργασία  στον  ΑΕ  με

προσυμφωνημένη μορφή και περιεχόμενο.

(Β) Ο/Η  ΕΕ του φορέα υποδοχής πρέπει να συμπληρώσει:
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1. το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και επίδοσης με πλήρη περιγραφή

του έργου που εκτέλεσε ο/η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια,

2. να τυπώσει  και να συμπληρώσει  τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της

Πρακτικής Άσκησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του

Φορέα  Απασχόλησης  και  οι  ημερομηνίες  πραγματοποίησης  της

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση, οι οποίες θα πρέπει να είναι ακριβώς

οι ίδιες με τις ημερομηνίες που αναφέρονται στη Σύμβαση. Επίσης,

η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης θα πρέπει να είναι η ίδια

με  την  τελευταία  ημέρα  πρακτικής  του  φοιτητή/τριας  ή

μεταγενέστερη.  Τέλος,  η  Βεβαίωση  ολοκλήρωσης,  θα  πρέπει  να

παραδοθεί με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του φορέα.

(Γ) Ο/Η ΑΕ πρέπει να συμπληρώσει:

1. το  Ερωτηματολόγιο  αξιολόγησης  της  πρακτικής  άσκησης  του

ασκούμενου/ης

Επίλογος

Για ό,τι δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό Διευρυμένης Πρακτικής

Άσκησης  αρμόδια  είναι  η  Γενική  Συνέλευση  του  Τμήματος.  Η  Γενική

Συνέλευση του Τμήματος είναι, επίσης, αρμόδια για την έγκριση και τη

μελλοντική του τροποποίηση. 
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