ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος και είναι προαιρετική.
Ισοδυναμεί ακαδημαϊκά με ένα κατ’ επιλογήν εξαμηνιαίο μάθημα του 7ου ή 8ου εξαμήνου σπουδών και
αντιστοιχεί σε τέσσερις πιστωτικές μονάδες (4 ECTS). Η ΠΑ είναι μια χρονική περίοδος κατά την οποία οι
φοιτητές/τριες απέχουν από την βασική ακαδημαϊκή εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό τους χώρο.
Τα οφέλη που αποκομίζουν είναι μεγάλης σπουδαιότητα, καθώς αυτοί έρχονται σε άμεση επαφή, μέσω
ενός ασφαλούς πλαισίου, με το εργασιακό περιβάλλον, συνδέοντας και εφαρμόζοντας τις ακαδημαϊκές
τους γνώσεις, σε παραγωγικούς φορείς δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
Επιπροσθέτως η ΠΑ, δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες και παράλληλα συμβάλλει:
•

Στην απόκτηση εμπειριών που μπορεί να βοηθήσουν στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό,
ορίζοντας τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους.

•

Στην γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς, την ευκολότερη ένταξη και την απόκτηση της απαραίτητης
εξωστρέφειας.

•

Στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και στην ανάδειξη δεξιοτήτων συνεργασίας,
επαγγελματικής αλληλεγγύης, ανάληψης πρωτοβουλιών.

•

Στη δημιουργία μιας διαύλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών, μεταξύ της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και των παραγωγικών φορέων.

Με την ολοκλήρωση της ΠΑ οι φοιτητές/τριες, θα έχουν επίσης, μια πλήρη εικόνα της διαδικασίας
προσέγγισης φορέων/επιχειρήσεων για μελλοντική εύρεση εργασίας (αποστολή βιογραφικών,
προσωπικές συνεντεύξεις κτλ). Είναι δεδομένο ότι η ΠΑ αποτελεί προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό
ενός φοιτητή/τριας.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η διάρκεια ΠΑ ορίζεται σε τρεις (3) συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες και μπορεί να γίνει μόνο μια
φορά (σε περίπτωση ψευδούς δήλωση, ο/η φοιτητής/τρια επιστρέφει την αμοιβή που έλαβε καθ’ όλη
τη διάρκεια της άσκησης). Το ωράριο απασχόλησης είναι πλήρης και ακολουθεί το θεσμοθετημένο
εβδομαδιαίο ωράριο του αντίστοιχου επιστημονικού φορέα ή επιχείρησης υποδοχής (30-40
ώρες/εβδομάδα).
Η ΠΑ πραγματοποιείται σε δύο περιόδους και πιο συγκεκριμένα, από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου
και από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Οι μήνες αυτοί μπορούν να αλλάξουν όταν υπάρχουν λόγοι
ανωτέρας βίας.
3. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι φοιτητές/τριες που μπορούν να συμμετέχουν στην ΠΑ είναι αυτοί που έχουν α) συμπληρώσει το τρίτο
έτος σπουδών και όχι μεγαλύτερο του έκτου έτους και β) έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις
τους σε μαθήματα που αντιστοιχούν αθροιστικά, σε τουλάχιστον 100 ECTS.
1

Η εγγραφή στο μάθημα μπορεί να γίνει στη δήλωση εαρινού ή χειμερινού εξαμήνου, κατά την έναρξη ή
την περάτωση της ΠΑ αντίστοιχα. Προκειμένου να γίνει δήλωση του σχετικού μαθήματος από τον/την
φοιτητή/τρια, θα πρέπει να έχει προηγηθεί πρόσκληση ή αποδοχή φορέα υποδοχής.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ΠΑ μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων, οι φοιτητές/τριες επιλέγονται για τις
διατιθέμενες θέσεις ΠΑ με βάση έναν αλγόριθμο επιλογής.
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται δίνεται από τη σχέση: 0.4 Ε + 0.3 ΜΟ + 0.3 ΔΜ
και το αποτέλεσμα, προκύπτει από τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:
I.

II.
III.

Έτος φοίτησης υποψηφίου/φιας (Συντελεστής Ε), ο οποίος λαμβάνει την τιμή Ε=3.5 για το 3ο έτος
σπουδών, Ε=4,0 για το 4ο έτος σπουδών, Ε=5 για το 5ο έτος σπουδών και Ε=3 για το 6ο έτος
σπουδών.
Μέσος Όρος βαθμολογίας μαθημάτων που εξετάστηκαν επιτυχώς (Συντελεστής ΜΟ)
Σύνολο διδακτικών μονάδων (ECTS) που αντιστοιχούν στα επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα
(Συντελεστής ΔΜ)

Οι φοιτητές/τριες κατατάσσονται σε Πίνακα Επιλεχθέντων Πρακτικής Άσκησης με βάση το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων που προκύπτουν από τον αλγόριθμο επιλογής. Για την τοποθέτηση σε
επιδοτούμενες θέσεις ΠΑ, λαμβάνεται υπόψη η σειρά κατάταξης στον πίνακα επιλεχθέντων
φοιτητών/τριων.
Στην ΠΑ γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα φοιτητές/τριες με αναπηρία (ΦμεΑ), οι οποίοι πληρούν τα
παραπάνω βασικά κριτήρια. Οι ΦμεΑ οφείλουν να προσκομίσουν στη γραμματεία τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο/η φοιτητής/τρια με τον υψηλότερο μέσο όρο (ΜΟ) βαθμολογίας.
Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα ενστάσεων πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, με βάση τον Πίνακα Επιλεχθέντων ΠΑ. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο
γραφείο ΠΑ και εξετάζονται από την ανεξάρτητη επιτροπή ενστάσεων ΠΑ.
Στην περίπτωση που ένας φοιτητής/τρια, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί ή δεν θέλει να
πραγματοποιήσει την ΠΑ παρόλο που έχει επιλεγεί, μπορεί να απεγγραφεί από αυτήν, μετά από τη
σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και να επιλέξει, μετά το πέρας του εξαμήνου, κάποιο άλλο μάθημα,
ώστε να συμπληρώσει τις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η επιτροπή ΠΑ, στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη ΔΕΠ του τμήματος Χημείας, ορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση. Η θητεία της επιτροπής ΠΑ είναι τριετούς διάρκειας. Το ένα εκ’ των τριών μελών είναι ο
εκάστοτε Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΠΑ του τμήματος.
Τα θέματα που αφορούν την ΠΑ, συντονίζονται από την επιτροπή ΠΑ και η επιτροπή είναι αυτή που
μεριμνά για την οργάνωση και ομαλή λειτουργία του προγράμματος. Η τριμελής επιτροπή
πραγματοποιεί την επιλογή των φοιτητών/τριων για ΠΑ και μετά το πέρας, αξιολογεί τους/τις
φοιτητές/τριες.
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6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιτροπή ενστάσεων είναι τριμελής, απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του τμήματος και έχει τριετή θητεία.
Ορίζεται επίσης από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος και είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση και
εκδίκαση των ενστάσεων που κατατίθενται.
7. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Η ΠΑ πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο, στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του
Πανεπιστημίου για την καλύτερη επίβλεψη του επόπτη εκπαιδευτικού, αλλά οι φοιτητές/τριες έχουν
δικαίωμα άσκησης και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Διευκρινίζεται ότι, τα προγράμματα πρακτικής δεν καλύπτουν έξοδα μετακίνησης ή διαμονής στον τόπο
πραγματοποίησης της άσκησης.
Η ΠΑ δύναται να πραγματοποιηθεί σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται
σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό του Τμήματος Χημείας. Τέτοιοι
φορείς μπορεί να είναι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εργαστήρια δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, κέντρα εφαρμοσμένης έρευνας, ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα, φορείς εκπαίδευσης
(Γυμνάσια και Λύκεια) και άλλοι σχετικοί κλάδοι εργασίας.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των φορέων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είναι:
•

Το συναφές αντικείμενο απασχόλησης

•

Η επάρκεια υποδομής και στελέχωσης σε επιστημονικό και λοιπό προσωπικό αλλά και

•

Η προοπτική προσφοράς μόνιμης ή μερικής απασχόλησης του ασκούμενου μετά το τέλος της
πρακτικής άσκησης

8. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η ΠΑ στο τμήμα Χημείας μπορεί να πραγματοποιηθεί:
1. Μέσω Επιχειρησιακών προγραμμάτων (Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ) ή
2. Ανεξάρτητα Επιχειρησιακών προγραμμάτων:
α. με χρηματοδότηση από φορείς υποδοχείς (μέσω υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
του ΔΙΠΑΕ) και
β. χωρίς καμία αποζημίωση
9. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» υλοποιείται τα τελευταία έτη, στο
πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το πρόγραμμα 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».

3

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετέχουν αλλοδαποί φοιτητές/τριες που φοιτούν στο τμήμα μέσω
του Προγράμματος Erasmus.
Στην επίσημη ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας (http://work.emt.ihu.gr/) βρίσκονται οι γενικές και ειδικές
πληροφορίες που χρειάζονται φοιτητές/τριες και φορείς προκειμένου να ενημερωθούν και να
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση επιτυχώς.
10. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Δίδεται η δυνατότητα σε φοιτητές/τριες οι οποίοι, είτε γιατί δεν επιλέχθηκαν μέσω επιχειρησιακών
προγραμμάτων, είτε διότι το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν την ΠΑ με χρηματοδότηση από τον
Φορέα Υποδοχής και πάντα σε συνεννόηση, υποστήριξη και διοικητικές διαδικασίες του Γραφείου ΠΑ
του τμήματος.
Η ΠΑ που χρηματοδοτείται από φορείς πρακτικής, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την ΠΑ μέσω
επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Οι φοιτητές από την στιγμή της επιλογής τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που δίνονται από
το γραφείο ΠΑ του τμήματος.
Οι φοιτητές δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ σε συγγενικά πρόσωπα α’ βαθμού.
11. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Το τμήμα Χημείας αναγνωρίζει την ΠΑ που πραγματοποιείται χωρίς αποζημίωση, σε σχολεία
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια), με την προϋπόθεση ότι κάθε φοιτητής/τρια που
συμμετέχει σε αυτό, θα πρέπει να παρουσιάσει δραστηριότητα α) στην παρακολούθηση διδασκαλιών β)
στην παρακολούθηση και μαθητεία σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες και στο διοικητικό έργο του
σχολείου και γ) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδασκαλιών από τον/την φοιτητή/τρια, υπό την
καθοδήγηση του επόπτη του σχολείου.
Οι ώρες που θα πρέπει να βρίσκεται ο/η ασκούμενος/νη στο σχολείο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας,
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15. (Το τμήμα Χημείας θα φροντίσει να υπογράψει σχετικό μνημόνιο
συνεργασίας με τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση των
φοιτητών/τριών σε αυτήν).
12. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Όλες οι μορφές ΠΑ πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ που φέρει τον
τίτλο του ακαδημαϊκού επόπτη αλλά και ενός επόπτη εργαζόμενου στο φορέα υποδοχής, συναφούς
ειδικότητας και με επαρκή εμπειρία, για την καθοδήγηση και αρτιότερη εκπαίδευση των ασκούμενων
στον εργασιακό χώρο.
Οι επόπτες ορίζονται πριν την έναρξη της ΠΑ και βρίσκονται σε επικοινωνία μεταξύ τους, προκειμένου
να επιλύουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση.
Μια καλή συγκυρία θα ήταν, εάν ο ακαδημαϊκός επόπτης της ΠΑ ταυτιζόταν με τον επιβλέποντα
καθηγητή της διπλωματικής εργασίας του/της φοιτητή/τριας. Μέσα από τον χώρο εργασίας και κατά τη
διάρκεια της άσκησης, υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών, λήψης πειραματικών δεδομένων,
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συμπερασμάτων ή γενικότερων πληροφοριών σχετιζόμενων με το αντικείμενο εκπόνησης μιας
πτυχιακής εργασίας που μπορούν να αποτελέσουν σώμα της πτυχιακής εργασίας.
13. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η ΠΑ αξιολογείται από τον επόπτη εκπαιδευτικό (50%) και τον επόπτη του φορέα υποδοχής (50%). Η
αξιολόγηση στην επίδοση του/της φοιτητή/τριας είναι ποιοτική και δεν προσμετράτε στο βαθμό πτυχίου.
Ο επόπτης εκπαιδευτικός συγκεντρώνει την γραπτή έκθεση ΠΑ και όλα τα προβλεπόμενα από το
πρόγραμμα παραδοτέα (έντυπα, αξιολογήσεις κτλ), καθώς και σχετικό λογισμικό παρουσίασης (Power
Point) από τον/την φοιτητή/τρια. Στη συνέχεια, ορίζεται ημερομηνία και ώρα της 15λεπτης παρουσίασης
προκειμένου αυτός/αυτή να αξιολογηθεί.
Η παρουσίαση ΠΑ γίνεται από τον/την φοιτητή/τρια σε ανοικτή διαδικασία, με ακροατήριο
αποτελούμενο από την επιτροπή ΠΑ, καθώς και ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες και εκπαιδευτικούς.
Στόχος είναι, η προβολή της δραστηριότητας τους και η εξοικείωση παρουσιάσεων με ακροατήριο. Η
διαδικασία αποτελεί και κύριο μοχλό ενημέρωσης των «εν δυνάμει υποψηφίων φοιτητών» ΠΑ, για τις
προσφερόμενες θέσεις.
14. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η επιτροπή ΠΑ καθώς και το γραφείο ΠΑ μεριμνά για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών με
ανακοινώσεις και αναλυτικές πληροφορίες που αναρτώνται στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου
και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας.
Η προετοιμασία πριν την απόφαση της επιλογής φορέα, θεωρείται στρατηγικής σημασίας καθώς δεν
αρκεί η πραγματοποίηση μιας πρακτικής αλλά η πραγματοποίησης μια «καλής πρακτικής».
Η επιτροπή ΠΑ οργανώνει και ανακοινώνει τις ημέρες και ώρες προφορικής παρουσίασης των ΠΑ των
φοιτητών/τριών που τελείωσαν, προκειμένου αυτές να είναι προσβάσιμες από όλους.
15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Ο/Η ασκούμενος/νη φοιτητής/τρια κατά την ΠΑ υποχρεούται να:
•
•
•
•
•
•

Προσέρχεται ανελλιπώς στο χώρο εργασίας και να τηρεί το ωράριο λειτουργίας του φορέα
απασχόλησης (οκτάωρη απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα).
Τηρεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας του φορέα.
Είναι πρόθυμος/μη να εκτελεί τις εργασίες που του/της αναθέτονται.
Υπακούει και τηρεί οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα
(η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της ΠΑ).
Ενημερώνει την επιτροπή ΠΑ για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την άσκησης του/της, στον χώρο
εργασίας του φορέα.
Πραγματοποιεί, μετά τη λήξη της ΠΑ, προφορική παρουσίαση, με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων, της
δραστηριότητάς του/της, κατά την άσκηση.

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Ο/Η ασκούμενος/νη φοιτητής/τρια κατά την ΠΑ:
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•

•

•

•

•

Ασφαλίζεται κάθε μήνα, στη 12η ασφαλιστική κλάση βάση της ισχύουσας νομοθεσίας (ποσοστό 1%
επί του τεκμαρτού ημερομισθίου, αντιστοιχεί σε 10,11 €/μήνα). Η κατώτερη κλάση εξασφαλίσει
ασφάλιση έναντι εργατικού ατυχήματος (ο φοιτητής δεν χάνει την κύρια ασφάλιση στον φορέα του).
Έχει δικαίωμα απουσίας μίας ημέρας ανά μήνα ΠΑ και οι ημέρες απουσίας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είτε τμηματικά, είτε συνολικά. Οι απουσίες μπορεί να αφορούν λόγους υγείας,
εκπαιδευτικών υποχρεώσεων κτλ. Οι αδικαιολόγητες απουσίες που γίνονται χωρίς πρωτίστως την
απαραίτητη ενημέρωση του φορέα υποδοχής, (τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα), αποτελούν λόγο
ακύρωσης της σύμβασης.
Η αμοιβή που εισπράττει ο/η φοιτητής/τρια, αφού έχει ολοκληρώσεις όλες του/της τις υποχρεώσεις
γίνεται μετά το πέρας κάθε μήνα ή εφάπαξ, περίπου ενάμιση μήνα μετά το πέρας της ΠΑ και είναι
καθορισμένη από το εκάστοτε Επιχειρησιακό ή μη Πρόγραμμα άσκησης.
Μετά την άσκηση του/της, εκτός από την αποζημίωση και την ασφάλιση κατά επαγγελματικού
κινδύνου, ο/η φοιτητής/τρια δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής
μορφής.
Λαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής από το πρόγραμμα ή από το φορέα.

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο φορέας απασχόλησης υποχρεούται να:
•
•
•
•
•
•

Παρέχει στον/στην ασκούμενο/νη φοιτητή/τρια ποιοτική απασχόληση, σε συνάφεια με το
αντικείμενο σπουδών του/της, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες και αρτιότερη εκπαίδευση.
Ορίζει ως επόπτη του/της φοιτητή/τριας, άτομο συναφούς ειδικότητας με αυτή του ασκούμενου και
με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό χώρο.
Κοινοποιεί και τηρεί το ωράριο εργασίας στον/στην ασκούμενο/νη.
Υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την έναρξη, ολοκλήρωση και λήξη της
ΠΑ.
Χορηγεί τις ημέρες άδειας για λόγους ασθένειας, συμμετοχής σε εκπαιδευτικές διαδικασίες ή άλλο
σοβαρό λόγο.
Ενημερώνει το γραφείο ΠΑ για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την άσκησης του/της
φοιτητή/τριας στο χώρο εργασίας.

18. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο φορέας απασχόλησης δικαιούται να:
•
•

Απασχολεί τον/την φοιτητή/τρια μέχρι οκτώ (8) ώρες την ημέρα και πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα
σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του.
Σταματά την απασχόληση του/της ασκούμενου/νης φοιτητή/τριας εάν κρίνει απολύτως ακατάλληλη
την εργασιακή του συμπεριφορά ή απολύτως ανεπαρκή την εργασιακή του απόδοση. Ενημερώνει
για τον λόγο παύσης του ασκούμενου με γραπτή δήλωση προς την Επιτροπή ΠΑ.

19. ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
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Ο/Η φοιτητής/τρια δεν έχει δικαίωμα ορκωμοσίας κατά τη διάρκεια της ΠΑ, ακόμη και αν έχει
ολοκληρώσει τις υπόλοιπες ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις.
20. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η ΠΑ των φοιτητών/τριών υπόκειται στους γενικούς κανονισμούς λειτουργίας του τμήματος και μπορούν
να γίνουν αλλαγές, κατόπιν αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
Το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν την ΠΑ είναι διαθέσιμα στους/στις ενδιαφερόμενους/νες
φοιτητές/τριες και λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση, θέματα προσωπικών δεδομένων.

Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε από τη Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (αρ.18/28-04-2021/θ.2ο).
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