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ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
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ΤΟ
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

•
 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στοχεύει στην άμεση 
επαφή των φοιτητών με το συναφή 
εργασιακό χώρο, συμβάλλοντας έτσι στο 
συνδυασμό των γνώσεων που αποκτούν οι 
φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους,

 
με 

τις συναφείς τεχνικές απαιτήσεις και δεξιότητες, 
που χαρακτηρίζουν τον αντίστοιχο επαγγελματικό 
χώρο, όπως επίσης και η εξοικείωσή τους με την 
σχετική παραγωγική διαδικασία, συνδέοντας έτσι 
τη θεωρία με την πράξη. 
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ΣΚΟΠΟΣ
 

ΤΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

•
 

Σκοπός
 

της ΠΑ είναι η βελτίωση των οργανωτικών 
δομών, η δημιουργία ενός σύγχρονου 
μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των 
θέσεων εργασίας

 
που αναφέρονται στους 

σπουδαστές, καθώς και η θεσμοθέτηση ενός 
μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης, για 
βελτιστοποίηση των υφιστάμενων συνθηκών. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

•
 

Η κείμενη νομοθεσία ορίζει ότι οι φοιτητές 
των ΤΕΙ πραγματοποιούν υποχρεωτικά 
εξάμηνη Πρακτική Άσκηση

 
σε 

συγκεκριμένη ενασχόληση μετά το τέλος 
του έβδομου εξαμήνου σπουδών

 
κι αφού 

έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία 
μεγάλο μέρος των υποχρεωτικών ωρών

 του Προγράμματος Σπουδών. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

•
 

Η ΠΑ ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου και την 1η Απριλίου 
κάθε ημερολογιακού έτους. 

•
 

Στις περιπτώσεις που οι φοιτητές πληρούν τις σχετικές 
προϋποθέσεις, υποβάλλουν δήλωση.  

•
 

Εφόσον γίνει ο σχετικός έλεγχος από τη Γραμματεία του 
Τμήματος, ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 
διδακτικές μονάδες, γίνονται δεκτοί.

•
 

Ενημερώνονται για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας από 
την ιστοσελίδα του ΤΕΙ και από την υπεύθυνη του 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Φωτιάδου

 
Έφη, 

2321049372).
•

 
Στη συνέχεια υπογράφεται η σύμβαση που περιλαμβάνει 
τον ανάλογο επαγγελματικό φορέα, το φοιτητή και το ΤΕΙ 
Σερρών.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

•
 

Η ΠΑ μετά την υπογραφή της σύμβασης εργασίας 
μεταξύ του φοιτητή, του ΤΕΙ Σερρών και του φορέα 
απασχόλησης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

•
 

Την τακτική ενημέρωση του Βιβλιαρίου Πρακτικής 
Άσκησης από τον φοιτητή, το φορέα απασχόλησης και 
τον επόπτη του Τμήματος, καθώς και την πιστοποίηση 
της ολοκλήρωσής της με τη χορήγηση σχετικών 
βεβαιώσεων. 

•
 

Μετά τον έλεγχο αυτών των αποδεικτικών στοιχείων και 
τις σχετικές επικοινωνίες με τους φορείς απασχόλησης, 
οι απασχολούμενοι αποζημιώνονται. 
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ΕΚΠΟΝΗΣΗ
 ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

•
 

Η ΠΑ περιλαμβάνει τις αναφορές των εκπαιδευτών του 
φορέα απασχόλησης, οι οποίοι καθοδηγούν και 
μεταφέρουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για την 
πληρέστερη εξειδίκευση των ασκουμένων. Οι αναφορές 
αυτές καταγράφονται στο Βιβλιάριο ΠΑ σε μηνιαία βάση.

•
 

Οι επόπτες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ελέγχουν τους ασκούμενους για τη σωστή τήρηση του 
ωραρίου τους και των υποχρεώσεών τους, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ασκούμενοι 
ασχολούνται ουσιαστικά με το γνωστικό αντικείμενο που 
αναφέρεται στη σχετική Σύμβαση, ότι καθοδηγούνται 
κατάλληλα από τους εκπαιδευτές τους και ότι η 
αξιολόγηση που τους γίνεται από τους εκπαιδευτές τους  
είναι αντικειμενική και ορθολογική. 
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ΠΟΙΕΣ
 

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΦΕΛΕΙΕΣ ΤΩΝ 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

–
 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 340 ΕΥΡΩ 
–

 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ

–
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ
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ΠΟΙΕΣ
 

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΦΕΛΕΙΕΣ ΤΩΝ 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

–
 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΛΠ.

–
 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑ

–
 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ:
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  (1ος ΟΡΟΦΟΣ)
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ΓΡΑΦΕΙΟ
 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  (1ος ΟΡΟΦΟΣ)

ΚΤΙΡΙΟ
 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
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ΤΜΗΜΑ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΜΟΥΖΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ

 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

amouza@teiser.gr
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