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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ
Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς
ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(ΕΠΕΔΒΜ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους. Στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εντάσσεται το έργο "Πρακτική
Άσκηση φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς" του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Λέκτορα κ. Δημήτριο Βολιώτη και υποστηρίζεται από
δυο συνεργάτες, οι οποίοι στηρίζουν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Άρθρο 1, Στόχος
Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές του Τμήματος με τις
διαδικασίες, την οργάνωση και τις δραστηριότητες επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα σε
πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να αφομοιώσουν και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, να
αντιληφθούν το εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εμπειρίες που θα συμβάλλουν θετικά
στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και στην ένταξή τους στη αγορά εργασίας. Παράλληλα,
επιδιώκεται και η γνωριμία των επιχειρήσεων με το επιστημονικό υπόβαθρο που λαμβάνουν οι
φοιτητές μας καθώς και η αξιολόγησή του από αυτούς τους φορείς.

Με αυτό τον τρόπο

ενθαρρύνεται η δημιουργία αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και εργασιακού τομέα και προωθείται η ιδέα της αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ των
δύο χώρων ώστε τελικά η Πρακτική Άσκηση να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την
αγορά εργασίας αλλά και αντίστροφα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδρύματα.
Συγκεκριμένα, μέσα από την Πρακτική Άσκηση οι ασκούμενοι εισάγονται σε έναν νέο
προβληματισμό αφού αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα όρια που βάζει η πραγματικότητα της
εργασιακής ζωής σε επίπεδο θεσμών αλλά και οικονομικών απολαβών, τις ευθύνες και τα
καθήκοντα που καλούνται να αναλάβουν ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, αλλά και τις ατομικές και
ομαδικές δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν και να επιδείξουν στον εργασιακό χώρο.
Επίσης, οι ασκούμενοι αποκτούν και ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα στη διαδικασία εξεύρεσης
εργασίας και αυτό είναι η απόκτηση προϋπηρεσίας, προσόν που σαφώς ενισχύει την
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ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας και που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
αποτελεί και συνθήκη πρόσληψης. Από την άλλη, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να οδηγήσει, και στην
περίπτωση του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς έχει ήδη πολλές φορές οδηγήσει, στην επαγγελματική ένταξη των ασκουμένων στο χώρο
που πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση.
Όλα τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου ο οποίος
δεν παρέχει πραγματικές και αντικειμενικές εργασιακές συνθήκες ούτε και τις απαραίτητες επαφές
μέσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αποφοίτους στην
επίπονη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας μετά το πέρας των πανεπιστημιακών σπουδών τους. Οι
ασκούμενοι αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες που αποτελούν ουσιαστικά εφόδια ζωής και τα οποία
μπορούν να αξιοποιηθούν ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους μέσα και έξω από
τον εργασιακό τους χώρο μιας και οι ασκούμενοι με την πρακτική άσκηση δεν αποκτούν απλώς
επαγγελματική συνείδηση αλλά και ομαδική και κοινωνική συνείδηση και προσωπική ωριμότητα.

Άρθρο 2, Θεσμοθέτηση
Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στα πλαίσια ειδικού μαθήματος επιλογής εαρινού εξαμήνου. Οι
φοιτητές / φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει
να επιλέξουν το μάθημα επιλογής «Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Διοικητική» από το Πρόγραμμα Σπουδών τους. Για όσους φοιτητές το δηλώσουν ως μάθημα
επιλογής, η συμμετοχή στο πρόγραμμα και η επιτυχής ολοκλήρωσή του, συνεπάγονται την
κατοχύρωση του αντίστοιχου μαθήματος επιλογής με βαθμό ο οποίος προσδιορίζεται συναρτήσει
της αξιολόγησης της εταιρείας.

Άρθρο 3, Διάρκεια
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 3 μήνες και συγκεκριμένα Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο. Το διάστημα πρακτικής δύναται να περιλαμβάνει 1-2 εβδομάδες μέσα στον Ιούνιο ή
τον Οκτώβριο, εφόσον υπάρξει μετατόπιση της εξεταστικής περιόδου από τη Δ/νση Σπουδών του
Πανεπιστημίου και βεβαίως, αναλόγως τη συμμετοχή των φοιτητών στην εξεταστική περίοδο
Ιουνίου, ή το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων.
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Άρθρο 4, Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στον μέσο όρο βαθμολογίας των συμμετεχόντων φοιτητών. Η
διαδικασία επιλογής αποκτά νόημα μόνο στον βαθμό κατά τον οποίο υπάρχουν περισσότερες
αιτήσεις από τις προβλεπόμενες θέσεις ανά κύκλο Πρακτικής Άσκησης.

Άρθρο 5, Ενημέρωση
Στα πλαίσια της λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης αναρτώνται ανακοινώσεις στους πίνακες
ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου και του Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, οι
οποίες ενημερώνουν τους υποψήφιους φοιτητές για την ύπαρξη και λειτουργία του Προγράμματος.
Σχετικές ανακοινώσεις και πληροφορίες για το πρόγραμμα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και στους
ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επιπλέον, ενημερώνεται το σύστημα
ΑΤΛΑΣ ((http://atlas.grnet.gr)) για τη λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Άρθρο 6, Υλοποίηση Πρακτικής
Ο φοιτητής πριν δηλώσει το μάθημα επιλογής στη Γραμματεία του Τμήματος, συμπληρώνει τη
σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και προσκομίζει το βιογραφικό
σημείωμά του. Mετά την επιλογή των φοιτητών, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος
η λίστα των επιτυχόντων και επιλαχόντων φοιτητών. Οι φοιτητές πλέον μπορούν να το δηλώσουν
ως μάθημα επιλογής στην γραμματεία του Τμήματος. Εφόσον υπάρξουν αποχωρήσεις φοιτητών
από το πρόγραμμα, πρέπει οι φοιτητές να το δηλώσουν άμεσα στο Γραφείο Πρακτικής και να
ειδοποιηθούν οι επιλαχόντες, με σειρά προτεραιότητας.
Το Γραφείο Πρακτικής του Τμήματος δημιουργεί λίστες με τα emails των φοιτητών, ώστε επιπλέον
των ανακοινώσεων, να μπορεί μέσω ανταλλαγής email να επικοινωνεί αμεσότερα με το σύνολο
των φοιτητών. Καθορίζονται συνεντεύξεις μεταξύ φοιτητών και επιστημονικού υπευθύνου. Οι
φοιτητές ενημερώνονται για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες θέσεις μέσω
ΑΤΛΑΝΤΑ (http://atlas.grnet.gr) και επιλέγουν τις επιχειρήσεις και τις θέσεις που θα ήθελαν να
κάνουν πρακτική. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση προς τους φοιτητές για τις προσφερόμενες θέσεις.
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Οι εταιρείες (ακόμη και όσες συνεργάζονται μέσω ΑΤΛΑΝΤΑ) ενημερώνονται με τα ονόματα και τα
βιογραφικά των φοιτητών που ενδιαφέρονται για συνεργασία και προχωρούν σε αξιολόγησή τους
μέσω συνεντεύξεων.
Εφόσον η εταιρεία και ο εκάστοτε φοιτητής προχωρήσουν σε συνεργασία, ενημερώνεται το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, το οποίο αποστέλλει στην επιχείρηση τα απαραίτητα
έγγραφα Πρακτικής Άσκησης (Ιδιωτικό Συμφωνητικό, και Παρουσιολόγιο- Απολογιστική Έκθεση
που θα πρέπει να συμπληρώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος). Έπειτα οι εταιρείες
αποστέλλουν το Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογεγραμμένο σε τρία (3) αντίγραφα με συμπληρωμένα τα
απαραίτητα στοιχεία τους, προκειμένου να υπογραφούν από τον Επιστημονικό του Τμήματος, τον
Ιδρυματικό Υπεύθυνο και τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς. Μετά την υπογραφή από πλευράς του Πανεπιστημίου, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη
λαμβάνουν από ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού.
Η κάλυψη όλων των εξόδων που αφορούν την Πρακτική Άσκηση καλύπτεται από το Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ όπως και η μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών κατά την περίοδο
συμμετοχής του σ' αυτό.
Σε περίπτωση που ένας φοιτητής διακόψει την Πρακτική του Άσκηση νωρίτερα από την
ημερομηνία που ορίζεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό οφείλουν να καταθέσουν σχετική επιστολή
παραίτησης στην εταιρεία που πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση και να ενημερώσουν και τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Κατά τη λήξη ο φοιτητής πρέπει να παραδώσει συμπληρωμένα στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης το
ερωτηματολόγιο και η εταιρεία το παρουσιολόγιο και την απολογιστική έκθεση του φοιτητή, ώστε
να συμπληρωθεί ο φάκελός του και να διαμορφωθεί η βαθμολογία του. Στη συνέχεια
ταξινομούνται όλα τα κατατεθειμένα έγγραφα από πλευράς φοιτητών και εταιρειών και
ελέγχονται. Μετά τον έλεγχο ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά η Πρακτική Άσκηση μέσω ΑΤΛΑΝΤΑ,
εφόσον ο φοιτητής έχει επιλέξει την εταιρεία που θα κάνει την πρακτική του μέσω αυτού του
συστήματος, από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, συμπληρώνεται η χρηματική εντολή πληρωμής,
η βεβαίωση καλής εκτέλεσης, το φύλλο προμηθευτή και κατατίθενται στο Κέντρο Ερευνών (ΚΕΠΠ)
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποζημίωση του συμμετέχοντα φοιτητή στο πρόγραμμα. Η
όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά ακαδημαϊκό έτος Πρακτικής Άσκησης.
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Άρθρο 7, Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος
Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και το προσωπικό του
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους συμμετέχοντες
φοιτητές και τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις προκειμένου να συμβάλλουν στην
παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος αλλά και να λυθούν τυχόν προβλήματα που
ανακύπτουν.
Η προσέλευση των ασκουμένων στις επιχειρήσεις καταγράφεται συστηματικά με τη χρήση
παρουσιολογίων. Με το πέρας της πρακτικής άσκησης το προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης του Τμήματος συλλέγει τα παρουσιολόγια και τα έντυπα αξιολόγησης των ασκουμένων
από τις επιχειρήσεις καθώς και τα σχετικά ερωτηματολόγια από τους ασκούμενους.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα συντάσσει ετήσια έκθεση Πρακτικής Άσκησης με δεδομένα που
συνέλεξε το προσωπικό κατά την εποπτεία των ασκουμένων.
Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων και των φοιτητών, τα παρουσιολόγια και βεβαίως οι εκθέσεις του
Επιστημονικού Υπευθύνου, αποτελούν την επίσημη μέθοδο καταγραφής της αποκτηθείσας
εμπειρίας σε σχέση με την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων από το πρόγραμμα σπουδών και της
ικανοποίησης ασκουμένων και εργοδοτών για την εν γένει οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης και
της απόδοσης και της συνέπειας αμφοτέρων.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου
Λέκτορας Δημήτριος Βολιώτης
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