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Εισαγωγικό Σημείωμα.
Στον παρόντα κανονισμό παρουσιάζονται το πλαίσιο και οι διαδικασίες που διέπουν την
διεξαγωγή του μαθήματος Πρακτική άσκηση σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του τμήματος,
το περιεχόμενο σπουδών και τις αποφάσεις των συνελεύσεων που αφορούν τα κριτήρια
διεξαγωγής της άσκησης αξιολόγησης, ανάθεσης, και βαθμολόγησης των φοιτητών καθώς
και τα κριτήρια αξιολόγησης της εκπαιδευτικής καταλληλόλητας των συνεργαζόμενων
φορέων. (επισυνάπτονται σχετικά αρχεία)
Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης διδάσκεται στο όγδοο εξάμηνο των προπτυχιακών
σπουδών. Αποτελεί την ολοκλήρωση της Κλινικής Εκπαίδευσης των φοιτητών και
περιλαμβάνει κλινικές εφαρμογές των κυριότερων νοσολογικών καταστάσεων,
που
απαιτούν φυσικοθεραπευτική παρέμβαση.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά Ιδρύματα που
πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές προβλέπονται στο περιεχόμενο του μαθήματος
(http://www.phys.uniwa.gr/wpcontent/uploads/sites/19/2021/11/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE
%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%A
5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%BC%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%C
E%95%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A0%CE%91%CE%94%CE%91-2021.pdf).

Οι φοιτητές κατά την πρακτική τους άσκηση δεν αποζημιώνονται εκτός και αν
χρηματοδοτηθούν από ειδικά προγράμματα όπως ΕΣΠΑ ή ΕΡΑΣΜΟΥΣ.
Κατά την πρακτική εκπαίδευσή τους ασφαλίζονται για προσωπικό κίνδυνο από το
Πανεπιστήμιο.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει το
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έχοντας εφαρμόσει πλέον όλες τις θεωρητικές γνώσεις που
έχει αποκτήσει σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.
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1. Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο σπουδών (10
ECTS και 704 ώρες ) σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσηλευτικό ίδρυμα που τηρεί
προϋποθέσεις που προβλέπονται από το περιεχόμενο του μαθήματος. Η
Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια τέσσερεις ημερολογιακούς μήνες και αφορά σε
πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση. Οι φοιτητές μπορούν να αρχίσουν την
εκπαίδευση οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα είναι διαθέσιμη η θέση στον
φορέα, καθόλη την διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Απαραίτητη
προϋπόθεση ο/η φοιτητής/τρια να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα
μαθήματα ειδικότητας (αναφέρονται στο αναλυτικό ισχύον πρόγραμμα
σπουδών) και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων. Για την έναρξη της
άσκησης είναι απαραίτητη η σύναψη ανάλογης ειδικής σύμβασης
υπογεγραμμένης από τους φορείς του Πανεπιστημίου και τον/την πρόεδρο
της επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.
Η ΠΑ κάθε φοιτητή εποπτεύεται από μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ σε συνεργασία με τα
μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και τον υπεύθυνο επόπτη του κάθε
φορέα. Οι Επόπτες του Τμήματος προτείνονται από την Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης και εγκρίνονται από την Συνέλευση του Τμήματος.
Οργάνωση μαθήματος
Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Φόρτος εργασίας

Κλινική εκπαίδευση

200

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

25

Συγγραφή εργασίας

75

Σύνολο Μαθήματος

300

4
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. Σκοπός και Προσδοκόμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Η πραγματοποίηση της ΠΑ δίνει τη δυνατότητα
στον/ην φοιτητή/τρια του Τμήματος να μεταφέρει στην πράξη όλο το
πλήθος της θεωρητικής αλλά και εργαστηριακής γνώσεις που έχει
αποκομίσει σε όλα τα έτη των σπουδών του/της. Ένας σημαντικός
σταθμός επαφής με τον εργασιακό στίβο πριν την ολοκλήρωση των
σπουδών του/της και την απόκτηση του Πτυχίου του/της.
Σκοπός της ΠΑ είναι ο/η φοιτητής/τρια να έρθει σ’ επαφή με
διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις, τις οποίες θα διερευνήσει με
κριτική σκέψη πριν το σχεδιασμό και την πραγμάτωση του
θεραπευτικού του προγράμματος. Ο/Η φοιτητής/τρια θα κληθεί ν’
αναλάβει την αξιολόγηση, το σχεδιασμό και την πραγμάτωση του
θεραπευτικού προγράμματος ασθενών νοσηλευόμενων σε Παθολογικές,
Ρευματολογικές, Χειρουργικές, Καρδιολογικές, Καρδιοχειρουργικές,
Θωρακοχειρουργικές, Ορθοπεδικές, Παιδιατρικές Πνευμονολογικές
Νευρολογικές και Νευροχειρουργικές Κλινικές, αλλά και σ’ εξειδικευμένες
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Η αξιοποίηση όλων των γνώσεων και
των εμπειριών από τα εργαστηριακά μαθήματα θ’ αποκτήσουν πλέον
μια πραγματική διάσταση εφαρμογής, δημιουργώντας μία γέφυρα
σύνδεσης της θεωρίας και της κλινικής εφαρμογής.
Ειδικότερα, ο/η φοιτητής/τρια μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ:
 Θα μπορούν να κατανοούν, να επιλέγουν και στη συνέχεια
να εφαρμόζουν τις μεθόδους κλινικής αξιολόγησης.

Θα είναι σε θέση να συγκεντρώνουν, να ερμηνεύουν και να
συνθέτουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους μέσα από τον
κλινικό συλλογισμό και να σχεδιάζουν εξατομικευμένη
φυσικοθεραπευτική παρέμβαση.

Θα είναι ικανοί να προσδιορίζουν τους βραχυπρόθεσμους και
τους
μακροπρόθεσμους
στόχους
της
συντηρητικής
φυσικοθεραπευτικής
αποκατάστασης,
καθώς
και
της
προεγχειρητικής και της μετεγχειρητικής φυσικοθεραπευτικής
παρέμβασης.

Θα είναι ικανοί πλέον ν’ αντιληφθούν
την κλινική
σπουδαιότητα της επαναξιολόγησης αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα
–
καταλληλότητα
της
επιλεγμένης
θεραπευτικής παρέμβασης.

Θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να μελετούν διεξοδικά
τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς
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Θα έχουν διερευνήσει τη σημασία των δεξιοτήτων
επικοινωνίας, έχοντας αποκτήσει την ικανότητα να αλληλεπιδρούν
με τον ασθενή σκόπιμα και αποτελεσματικά συνάπτοντας σχέσεις
εμπιστοσύνης και παρέχοντας αίσθημα ασφάλειας.

Θα μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και
συναδελφικά στο πλαίσιο της ομάδας διεπιστημονικής
προσέγγισης καθώς και με τους άλλους επαγγελματίες υγείας.

Θα μπορούν να εφαρμόζουν αλλά και να σέβονται του
κανόνες Βιοηθικής και Δεοντολογίας.
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3. Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά
Ιδρύματα θα συμβάλλει στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας. Αυτή
περιλαμβάνει :
 Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση στα διάφορα στάδια αντιμετώπισης
Νευρολογικών, Πνευμονολογικών, Νευροχειρουργικών, Καρδιοχειρουργικών, Θωρακοχειρουργικών, Παθολογικών, Ρευματολογικών ασθενών,
ασθενών τρίτης ηλικίας και παιδιών, αλλά και ασθενών που
νοσηλεύονται (μετά από Ορθοπεδικό Χειρουργείο ή τραυματισμό ή) σε
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Ειδική Μονάδα Μεταμόσχευσης (πχ
Οργάνων, Μυελού των Οστών κ.λ.π.).
 Τήρηση του ιατρικού φακέλου και καταγραφή της πορείας αποκατάστασης
 Διαχείριση και αντιμετώπιση μυϊκής αδυναμίας, διαταραχών του
νευρομυϊκού συντονισμού και αισθητηριακών ελλειμμάτων
 Επανεκπαίδευση της βάδισης
 Κινητοποίηση ασθενών
 Επανεκπαίδευση του βήχα σε μετεχειρητικούς και χρόνιους αποφρακτικούς ασθενείς
 Διαχείρηση των βαρέως πασχόντων ασθενών
 Εκπαίδευση χρήσης βοηθημάτων βάδισης
 Χρήση ειδικών τεχνικών ανάλογα με την παθολογία του κάθε ασθενούς
 Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και
διαρκής επαναπροσδιορισμός των στόχων τους
Οι φοιτητές συμπληρώνουν το βιβλίο ΠΑ (Παράρτημα Οδηγού), όπου σε
καθημερινή βάση καταγράφουν τη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών
που διαχειρίζονται.
Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν να επιλέξουν ένα
περιστατικό και να το παρουσιάσουν μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ. Μέσω της
διαδικασίας δημιουργίας της παρουσίασης οι φοιτητές για μία ακόμα φορά θα
κληθούν να οργανώσουν και ν’ αναπαραστήσουν όλη την πορεία του
ασθενούς από το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης και το σχεδιασμό του
πλάνου θεραπείας έως και την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Μέσω κριτικής
σκέψης οι φοιτητές θα κληθούν να σχολιάσουν τις επιλογές τους αναφορικά
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με τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, που επέλεξαν και την επίτευξη ή μη των
στόχων τους. Η δοκιμασία αυτή θα συμβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων
επικοινωνίας μεταξύ της θεραπευτικής ομάδας, στην κωδικοποιημένη
παρουσίαση του ιατρικού ιστορικού αλλά και στην ενίσχυση δεξιοτήτων του
νου, όπως είναι η οργάνωση της σκέψης και η επίλυση προβλημάτων.
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4. Διαδικασία ανάθεσης Πρακτικής Άσκησης

1. Οι φοιτητές οφείλουν να αιτηθούν στο Τμήμα
την έναρξη της Πρακτικής τους Άσκησης.
Τους δίδεται η δυνατότητα δύο φορές τον
χρόνο, κατά την έναρξη του εαρινού ή του
χειμερινού εξαμήνου. Οι φοιτητές δηλώνουν
το μάθημα στο εαρινό ή το χειμερινό εξάμηνα ανάλογα με την
ημερομηνίας αίτησής τους.
2. Οι αιτήσεις απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος μετά από
ανακοίνωση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης στην ιστοσελίδα του
Τμήματος, στην οποία καθορίζεται σαφώς η σχετική δεκαπενθήμερη
προθεσμία.
3. Οι αιτήσεις προωθούνται στην επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
4. Γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων, που απαιτούνται για την έγκριση
έναρξης Πρακτικής Άσκησης των αιτούντων φοιτητών/τριών.
5. Γίνεται αξιολόγηση και μοριοδότηση με βάση τα κριτήρια που
απαιτούνται, πριν την κατανομή των φοιτητών στους φορείς
εκπαίδευσης. Η μοριοδότηση ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική τάξη
του μαθήματος.
6. Σε περίπτωση διαφωνίας υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.
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5. Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης

Συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ (ως
πρόεδρος,
γραμματέας,
μέλος
και
αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη), η
οποία ορίζεται και εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ). Τα μέλη
έχουν τριετή θητεία και εφόσον το επιθυμούν είναι δυνατόν να
επαναορίζονται.
Η
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έχει την ευθύνη για την οργάνωση και
έλεγχο της διεξαγωγής μαθήματος της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του
Τμήματος και την αξιολόγησή τους.
Ο/Η πρόεδρος επί πλέον ως επιστημονικός υπεύθυνος/η έχει την ευθύνη της
ανάθεσης στους συνεργαζόμενους φορείς και της υπογραφής των σχετικών
εγγράφων και συμβάσεων μαζί με τους άλλους υπευθύνους του ΠΑΔΑ.
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6.

Επιτροπή Ενστάσεων

Συγκροτείται ανεξάρτητη τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων από μέλη ΔΕΠ ή
ΕΔΙΠ (ως πρόεδρος, γραμματέας, μέλος και αντίστοιχα αναπληρωματικά
μέλη), η οποία ορίζεται και εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ).
Τα μέλη έχουν τριετή θητεία και εφόσον το επιθυμούν είναι δυνατόν να
επαναορίζονται
Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με τις ίδιες διαδικασίες και κριτήρια που
προβλέπονται για την συγκρότηση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Είναι
ανεξάρτητη από αυτή και γνωμοδοτεί εντός πενθημέρου από την λήξη της
προθεσμίας υποβολής ένστασης
Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει την ευθύνη για την οργάνωση και έλεγχο των
πιθανών ενστάσεων των φοιτητών του Τμήματος και εφόσον υπάρχουν
ενστάσεις, την τελική αξιολόγησή τους.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων εντός πενθημέρου από
την ανακοίνωση της αρχικής μοριοδότησης των φοιτητών στην ηλεκτρονική
τάξη του μαθήματος και στην ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος.
Ο/Η πρόεδρος επί πλέον έχει την ευθύνη της εισήγησης προς την επιτροπή
Πρακτικής άσκησης της τελικής αξιολόγησης προκειμένου να προχωρήσει στις
αναθέσεις ανά φορέα και να εκκινήσει η διεξαγωγή του μαθήματος.
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7. Κριτήρια Μοριοδότησης των φοιτητών
Τα κριτήρια μοριοδότησης των φοιτητών εγκρίνονται από την Συνέλευση του
Τμήματος μετά από εισήγηση της επιτροπής ΠΑ, αφού ληφθούν υπόψη οι
προτάσεις του γραφείου ΠΑ του Πανεπιστημίου. (επισυνάπτεται αρχείο με τα
κριτήρια που ισχύουν σήμερα, εγκεκριμένα στην ΣΤ 19/10/21)
Ειδικότερα για την τοποθέτηση τους σε χώρους πρακτικής άσκησης (Απόφαση
Συνέλευσης Τμήματος Φυσικοθεραπείας με αριθμό 6/03-04-2017)
1. Προηγούνται οι φοιτητές που δεν χρωστούν μαθήματα ειδικότητας, στη
συνέχεια αυτοί που χρωστούν μόνο ένα κ.ο.κ.
2. Λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή, σε
συνδυασμό με τον αριθμό των οφειλόμενων μαθημάτων.
3. Στην ειδική περίπτωση που ένας φοιτητής εκπονεί εγκεκριμένη
ερευνητική πτυχιακή εργασία και το απαιτούμενο δείγμα μπορεί να
προέρχεται από συγκεκριμένο νοσοκομείο πρακτικής άσκησης, αυτός
προηγείται έναντι των άλλων υποψηφίων για το νοσοκομείο αυτό.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας στα πιο πάνω κριτήρια, η Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης θα αποφασίζει αρμοδίως.
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8. Διαδικασία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ηλεκτρονικά τον φορέα, όπου
επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση με παρόμοιο τρόπο με το πρόγραμμα
ΕΣΠΑ. Οι φορείς θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τον Συντονιστή Πρακτικής
Άσκησης.
Απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης
 Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ. Η σύμβαση υπογράφεται αρχικά
από τον φοιτητή σε τρία αντίγραφα, στη συνέχεια υπογράφεται και
σφραγίζεται από τον φορέα σε τρία αντίγραφα και τέλος υπογράφεται από
τον Πρόεδρο του τμήματος, από τον Πρόεδρο της ΠΑ και σφραγίζεται από
τη γραμματεία. Υπάρχουν ένα έντυπο συμβάσης:
o Σύμβαση πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ με ασφάλιση ΠΑΔΑ


Απογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων. Ζητείται από το γραφείο
μισθοδοσίας του ΠΑΔΑ, προκειμένου να ασφαλιστεί ο φοιτητής από το
ΠΑΔΑ.

9. Διαδικασία Αξιολόγησης-Βαθμολόγησης των
φοιτητών
Μετά την λήξη της άσκησης οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν αναγνώριση
και αξιολόγηση της πρακτικής τους Άσκησης για να λάβουν τον τελικό βαθμό
του μαθήματος.
Απαραίτητα έγγραφα :
1. βιβλίο πρακτικής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του φορέα,
τον
επόπτη του φορέα και από τον υπεύθυνο επόπτη
εκπαιδευτικό του ΠΑΔΑ,
2. βεβαίωση ολοκλήρωσης υπογεγραμμένη από τον φορέα
3. στα πλαίσια της αξιολόγησης οι φοιτητές οφείλουν να
παραδώσουν και να παρουσιάσουν στην επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης, εργασία ενός κλινικού περιστατικού, το οποίο
αντιμετώπισαν και μελέτησαν κατά την πρακτική τους άσκηση.
Η Παρουσίαση των εργασιών διεξάγεται μετά από σχετική πρόσκληση της
επιτροπής προς τους φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους.
13
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Τομείς στους οποίους αξιολογείται
πραγματοποιήση της ΠΑ είναι:

ο/η

φοιτητής/τρια

κατά

την

 ο βαθμός συνέπειας του/ης φοιτητή/τριας σχετικά με την τήρηση του
ωραρίου και την αποτελεσματικότητά του/της μέσα στα απαιτούμενα
χρονικά πλαίσια.
 η προόδος του/της φοιτητή/τριας σε σχέση με την εκτέλεση των
εργασιών που του/της ανατέθηκαν (συνέπεια, βαθμός συνεργασίας με
τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους).
 Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και του ενδιαφέροντος που επέδειξε ο/η
φοιτητής/τριας
Ενώ αναφορικά με τη βαθμολόγηση
περιστατικού, αυτή βασίζεται:






της

Περιεχόμενο παρουσίασης
Οργάνωση- Δομή – Σαφήνεια
Τρόπος παρουσίασης
Διαχείριση χρόνου παρουσίασης
Χρήση θεραπευτικών παρεμβάσεων
αρθρογραφία των τελευταίων ετών.

παρουσίαση

που

του

κλινικού

υποστηρίζονται

από

Η επιτροπή πρακτικής άσκησης αφού λάβει υπόψη της όλες τις προϋποθέσεις
αξιολόγησης, όπως αυτές καταγράφονται στο περιεχόμενο του μαθήματος
συντάσσει και υπογράφει πρακτικό αξιολόγησης με τον τελικό βαθμό, το
οποίο παραδίδει στη γραμματεία του τμήματος.

Επί μέρους στοιχεία βαθμολόγησης
Καταγραφή από τον φοιτητή του
εκπαιδευτικού κλινικού του έργου
Έγγραφη αξιολόγηση του φοιτητή από τον
υπεύθυνο του φορέα υποδοχής πρακτικής
άσκησης
Συγγραφή και παρουσίαση πιλοτικής
κλινικής ή περιπτωσιακής μελέτης
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστιαία αναλογία

30%

Υπεύθυνος
αξιολόγησης
Επόπτης
εκπαιδευτικός
Επόπτης φορέα

40%

Επιτροπή ΠΑ

30%

100%
14
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10. Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία έγκρισης των
φορέων
Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στις ανάγκες που προκύπτουν από το
περιεχόμενο σπουδών. Για κάθε φορέα, που προκύπτει, η επιτροπή λαμβάνει
υπόψη της:
•

αν πρόκειται για Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσηλευτικό ίδρυμα

•

αν υπάρχει δυνατότητα πολυθεματικής και κυκλικής εκπαίδευσης σε
περιπατητικούς και κλινήρεις ασθενείς

•

αν υπήρξε προηγούμενη ευδόκιμη συνεργασία

•

τις εκθέσεις των φοιτητών, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο
πρακτικής άσκησης

Επιπλέον ο φορέας πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες που να διασφαλίζουν τα
μαθησιακά αποτελέσματα που προβλέπει το περιεχόμενο σπουδών.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής φορέα μικρότερης εμβέλειας, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για περιορισμένο αριθμό φοιτητών, εάν αυτός
υπηρετεί πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο όπως είναι παιδιατρική, γηριατρική,
ψυχιατρική ή αθλητική φυσικοθεραπεία κλπ.
Παράλληλα, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
διερευνά την πιθανότητα
δημιουργίας θέσεων εργασίας στους αποφοίτους του Τμήματός μας (ιδιωτικός
τομέας, συμβάσεις κ.λ.π.).
Βασιζόμενη στα παραπάνω κριτήρια ενημερώνει σχετικά τον/την Πρόεδρο του
Τμήματος και εισηγείται θετικά ή αρνητικά στην Συνέλευση του Τμήματος για
την τελική απόφαση.
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11.

Πρακτική Άσκηση - Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Η επιτροπή, όπως αυτή έχει ορισθεί
από την Συνέλευση Τμήματος, είναι
σε συνεχή συνεργασία με τα μέλη
του γραφείου πρακτικής άσκησης
και τον Ιδρυματικό υπεύθυνο του
προγράμματος ΕΣΠΑ.
Για την Έναρξη πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ οι φορείς πρέπει να αναρτήσουν
θέσεις πρακτικής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, οι οποίες πρέπει να προ δεσμευτούν
από την επιτροπή ΠΑ, οι αντίστοιχοι φοιτητές να εγγραφούν στο σύστημα
αυτό και τέλος η επιτροπή να ελέγξει την εγγραφή τους και να εγκρίνει την
αντιστοίχιση ΦΟΡΕΑ-ΦΟΙΤΗΤΗ. Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος
ΕΣΠΑ δικαιούνται όλοι οι φοιτητές/τριες ανεξαρτήτως εξαμήνου σπουδών
αρκεί να τηρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού. Οι ενδιαφερόμενοι
φοιτητές προσκομίζουν στην επιτροπή ΠΑ τα κάτωθι έντυπα:
a.
Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Εκδίδεται μετά από αίτηση του
φοιτητή από τη Γραμματεία του τμήματος.
b.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εκδίδεται από το my.gov.

c.
Πιστοποιητικό φορολόγησης εισοδήματος προηγούμενου φορολογικού
έτος (Ε1). Εκδίδεται από το Mytaxis.net/Προσωπική πληροφόρηση/Δηλώσεις
φόρου φυσικών προσώπων Ε1, Ε2, Ε3.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος ταξινομεί τους φοιτητές που επιθυμούν να
κάνουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ σε λίστες αξιολόγησης με βάση τα
παρακάτω:
Θα πρέπει να καλύπτονται τα ακόλουθα:
•

Να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον στο όγδοο εξάμηνο σπουδών.

•
Να έχουν τελικό προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δικαιούνται κατ’ εξαίρεση να οφείλουν μέχρι
3 μαθήματα ειδικότητας, αλλά κανένα μάθημα Κλινικής Άσκησης.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Y * 7,0
1. Επίδοση – Μέσος
Όρος Βαθμολογίας
(70%)

Μέγιστη Βαθμολογία
Κριτηρίου: 70
Ελάχιστη Βαθμολογία
Κριτηρίου: 35

< 10.000 €  15
> 10.001 €  0

2. Εισοδηματικά
(15%)

Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

Μέσος όρος Y βαθμολογίας
μαθημάτων που έχει
παρακολουθήσει µε επιτυχία
ο/η φοιτητής / φοιτήτρια
Παράδειγμα
10 x 7,0=70
5 x 7,0=35
Το κατά κεφαλήν εισόδημα
του/της φοιτητή / φοιτήτριας
και των μελών της οικογένειάς
του/της κατά το προηγούμενο
έτος ή το εισόδημα φοιτητή
εφόσον υπόκειται σε
φορολογική δήλωση

Πολύτεκνη οικογένεια 
15
3. Κοινωνικά (15%)
Τρίτεκνη οικογένεια  15
Ορφανός/ή από 1 γονέα
15
Μέλος πολύτεκνης ή 
Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης
τρίτεκνης ή
Ορφανός/ή από 2 γονείς
ή μονογονεϊκής οικογένειας ή
μονογονεϊκής

15
ορφανός/ή προβλήματα
οικογένειας ή
Μονογονεϊκή οικογένεια
υγείας* του/της ιδίου/ιδίας.
ορφανός/ή

15
προβλήματα υγείας
AMEA ή σοβαρό
του/της ιδίου/ιδίας.
πρόβλημα υγείας*  15
Μέγιστη Βαθμολογία
Κριτηρίου: 15
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

100

•
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το
μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο (1) κριτήριο.
•
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια
με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο τρίτο (3) κριτήριο.
•

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.

Μετά την ανακοίνωση της αξιολόγησης των φοιτητών ο επιστημονικός
υπεύθυνος ανακοινώνει ένα χρονικό διάστημα πιθανών ενστάσεων. Το
ελάχιστο χρονικό διάστημα θα είναι πέντε (5) ημέρες. Οι ενστάσεις γίνονται
στην γραμματεία του Τμήματος και ταυτόχρονα ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο
επιστημονικός υπεύθυνος για να γίνει γρήγορα η σχετική διερεύνηση σε
17
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περίπτωση που πρόκειται απλά για γραφειοκρατικό θέμα. Αν η ένσταση δεν
μπορεί να λυθεί άμεσα από τον επιστημονικό υπεύθυνο επιλύεται από την
επιτροπή ενστάσεων.
Οι πίνακες αναθέσεων ανά φορέα προσκομίζονται στο γραφείο ΕΣΠΑ και
αφού ελεγχθούν όλα τα απαραίτητα παραστατικά των φοιτητών, εγκρίνονται
από την πρυτανεία και τον ΕΛΚΕ. Οι συμβάσεις υπογράφονται από τον/την
Πρόεδρο της επιτροπής ερευνών και διαχείρησης, ιδρυματικό υπεύθυνο και
επιστημονικό υπεύθυνο του τμήματος.
Για κάθε φοιτητή χρειάζεται να κατατίθεται στο γραφείο ΕΣΠΑ το έγγραφο
έναρξης και λήξης στο ΕΡΓΑΝΗ (Ε3.5), καθώς και η βεβαίωση ολοκλήρωσης
από τον επιστημονικό υπεύθυνο.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της επιτροπής
συντάσσει κάθε Νοέμβριο παραδοτέο το έργο με σχετική έκθεση
πεπραγμένων.
Ο/Η πρόεδρος της επιτροπής έχει οριστεί και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος
του Τμήματος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Συντονίζει την επιτροπή του Τμήματος
• Επικοινωνεί με το γραφείο πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ και τον
ιδρυματικό υπεύθυνο και ενημερώνει τα άλλα μέλη της
επιτροπής.
• Ενημερώνεται από τον πρόεδρο της επιτροπής ενστάσεων για την
ολοκλήρωση του ελέγχου αξιολόγησης – μοριοδότησης
• Έχει την ευθύνη της ανάρτησης των ανακοινώσεων για την
οργάνωση της πρακτικής άσκησης καθώς και των τελικών
πινάκων αξιολόγησης των φοιτητών.
Στο τέλος της πρακτικής η επιτροπή οφείλει να ελέγξει πάλι το σύστημα
ΑΤΛΑΣ για να αποδεσμεύσει τις θέσεις.
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12.

Σύστημα διασφάλισης ποιότητας –
Σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας

Η ποιότητα διασφαλίζεται από την συνεχή παρακολούθηση εκ μέρους της
επιτροπής πρακτικής άσκησης, από την εποπτεία των εκπαιδευτικών, των
υπεύθυνων–εποπτών του φορέα απασχόλησης και από την συμπλήρωση
της έκθεσης πεπραγμένων του φοιτητή, στην οποία αναφέρονται τα
περιστατικά αλλά και οι φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις στις οποίες
εκπαιδεύτηκε ο φοιτητής, οι μέθοδοι και τεχνικές που εφάρμοσε κατά τη
διάρκεια της πρακτικής του άσκησης . Στους φοιτητές καθίσταται σαφές ότι
οφείλουν να παραμείνουν για όλο το 4μηνο της πρακτικής τους άσκησης
στον φορέα που επέλεξαν, τηρώντας το ωράριο εργασίας και να επιδείξουν
την πρέπουσα υπευθυνότητα, επιμέλεια και ζήλο στην άσκηση καθηκόντων
που τους
ανατέθηκαν. Επίσης ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα να
επικοινωνούν με τον επόπτη καθηγητή και την επιστημονικά υπεύθυνη του
τμήματος
φυσικοθεραπείας στην περίπτωση
που
προκύψει κάποιο
πρόβλημα που αφορά
δυσλειτουργία ή παρεξήγηση σε θέματα
συμπεριφοράς.
Ενημερώνονται από την επιστημονικά υπεύθυνη του
τμήματος ότι οφείλουν η συμπεριφορά τους απέναντι στους ασθενείς να
είναι υποδειγματική.
Η συνεχής επικοινωνία της επιστημονικής υπεύθυνης με τους υπεύθυνουςεπόπτες των φορέων απασχόλησης έχει ως στόχο να διαπιστώνεται αν οι
φοιτητές ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του επιβλέποντος φυσικοθεραπευτή
στην εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος των ασθενών, αν συζητούν
διεξοδικά τις επιστημονικές τους ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους
και αν τεκμηριώνουν με επιστημονικό τρόπο τις εκάστοτε πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνουν σχετικά με τα θεραπευτικά σχήματα. Επίσης αν συμμετέχουν
στις ομάδες εργασίες
και πόσο συχνά
σε αυτές,
οι οποίες
πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στους ανωτέρω φορείς με
τη συμμετοχή όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων και οι οποίες αποτελούν
σημαντική εμπειρία για το φοιτητή. Επιπλέον οι φοιτητές στο τέλος της
πρακτικής τους καταθέτουν και παρουσιάζουν εργασία με κλινικά περιστατικά
που αφορούσαν την πρακτική του έτσι ώστε να υπάρχει και αμφίδρομος
τόπος ελέγχου της άσκησή τους.
19
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Συνοπτικός Οδικός Χάρτης Πρακτικής Άσκησης

1. Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκ μέρους της επιτροπής ΠΑ έναρξης
περιόδου αιτήσεων (ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ)
2. Οι φοιτητές δηλώνουν το μάθημα στο εαρινό ή το χειμερινό
εξάμηνο ανάλογα της ημερομηνίας αίτησης τους
3. Οργάνωση ηλεκτρονικής τάξης για κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος.
4. Περίοδος δέκα πέντε ημερών αποδοχής των αιτήσεων
5. Περίοδος δέκα πέντε ημερών ελέγχου και αξιολόγησης των
αιτήσεων
6. Περίοδος τουλάχιστον πέντε ημερών για επανέλεγχο από την
επιτροπή ενστάσεων
7. Ανακοίνωση πινάκων με το ονοματεπώνυμο των φοιτητών που
εγκρίθηκε η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ανά φορέα..
8. Πρόσκληση – ενημερωτική συνάντηση με τους φοιτητές πριν την
έναρξη της πρακτικής τους (δυο φορές το έτος)
9. Παραλαβή σχετικών εγγράφων (Σύμβαση, Βιβλίο Άσκησης,
Πίνακας ανάθεσης κλπ) και έναρξη πρακτικής
10. Με την έναρξη πρακτικής η επιτροπή επικοινωνεί με τον
επόπτη του φορέα και τον επόπτη εκπαιδευτικό
11. Με την λήξη της πρακτικής άσκησης προσκομίζει στην
επιτροπή:
-- Βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον φορέα
-- Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους
επόπτες (του φορέα και του Τμήματος)
-- Τα παραστατικά που αφορούν στην αξιολόγησή του (για
παράδειγμα εργασία, ανάλυση περιστατικού κ.λ.π.)

20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Τμήμα …………………………

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Το βιβλίο αυτό της πρακτικής άσκησης τηρείται από το φοιτητή καθ΄ όλη τη διάρκεια της πρακτικής του
άσκησης και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για τη διεξαγωγή και
αξιολόγησής της
2. Ο φοιτητής, συμπληρώνει τα στοιχεία που του ζητούνται (Μέρος Α)
3. Ο φοιτητής, στο τέλος του κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, συντάσσει έκθεση για τις εργασιακές του
εμπειρίες, εκτυπώνοντας το σχετικό έντυπο όσους μήνες διαρκεί η πρακτική του άσκηση και
συμπληρώνοντάς το (Μέρος Β)
4. Ο Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου, μέσω του επόπτη που ορίζει, συντάσσει
τελική έκθεση επίδοσης του φοιτητή, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (Μέρος Γ)
5. Ο εκπαιδευτικός, που ορίζεται ως επόπτης του φοιτητή από το Τμήμα, συντάσσει τελική έκθεση
επίδοσης, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο και προσθέτοντας στους πίνακες, ό,τι σημείο
αξιολόγησης θεωρεί βασικό (Μέρος Δ)
6. Το παρουσιολόγιο συμπληρώνεται σε καθημερινή βάση και υπογράφεται από τον επόπτη που έχει
οριστεί από την πλευρά του ΦΥΠΑ μηνιαίως (ο ίδιος αναγράφεται στα συνοδευτικά έντυπα της
Σύμβασης Εργασίας που έχει υπογραφεί.)
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Μέρος Α - Στοιχεία Πρακτικής Άσκησης
Αριθμός μητρώου Φοιτητή
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή
Πατρώνυμο
Μητρώνυμο
Διεύθυνση – Τ. Κ- Πόλη
Ημερομηνία γέννησης
Τηλέφωνο οικίας - Κινητό
E-mail φοιτητή
Επωνυμία Φορέα Υποδοχής
Πρακτικής Άσκησης
Διεύθυνση Φορέα Υποδοχής
Πρακτικής Άσκησης
Τηλέφωνο Φορέα Υποδοχής
Πρακτικής Άσκησης
Επόπτης Φορέα Υποδοχής
Πρακτικής Άσκησης
Ιδιότητα Επόπτη
Έναρξη πρακτικής άσκησης
Λήξη πρακτικής άσκησης
Ονοματεπώνυμο Επόπτη
Εκπαιδευτικού για την Πρακτική
Άσκηση
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Μέρος Β – Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων του Φοιτητή
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή
Αριθμός Μητρώου
Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης
Ονοματεπώνυμο Επόπτη από το Φορέα Υποδοχής
Πρακτικής Άσκησης
Χρονικό Διάστημα

Από

Έως

Περίληψη εργασιών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή

Υπογραφή
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Ονοματεπώνυμο Επιβλέποντα από το Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης

Υπογραφή
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Μέρος Γ – Αξιολόγηση Επίδοσης από τον Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης για το Φοιτητή
Εξαιρετικά

Καλά

Ουδέτερα

Μέτρια Ανεπαρκώς

Πώς κρίνετε την πρωτοβουλία που επέδειξε;
Πώς κρίνετε την ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα της
ομάδας;
Πώς κρίνετε την ποιοτική απόδοση;
Πώς κρίνετε την ποσοτική απόδοση;
Πώς αξιολογείτε την υπευθυνότητα που επέδειξε;
Αξιολογήστε το ζήλο που επέδειξε
Αξιολογήστε την επιμέλεια στην εργασία
Αξιολογήστε την τήρηση του ωραρίου
Έκθεση Επίδοσης για το φοιτητή κατά την διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής του άσκησης

Ονοματεπώνυμο Επόπτη από το Φορέα Υποδοχής
Πρακτικής Άσκησης

Υπογραφή – Ημερομηνία

Σφραγίδα του Φορέα Υποδοχής
Ιδιότητα Επόπτη
Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέρος Δ – Έκθεση Αξιολόγησης από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό (Μέλος Δ.Ε.Π) για το Φοιτητή
Ονοματεπώνυμο Επόπτη
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή
Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης
Βαθμολογία
Αξιολόγηση

1. Περιγραφή του φοιτητή και του ΦΥΠΑ .

2. Αξιολόγηση του βαθμού συνέπειας του φοιτητή σχετικά με την τήρηση του ωραρίου και την
αποτελεσματικότητά του μέσα στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια.

Εξαιρετικά
Τήρηση ωραρίου
Αποτελεσματικότητα μέσα στα
απαιτούμενα χρονικά πλαίσια

Σχόλια:

Καλά

Ουδέτερα

Μέτρια

Ανεπαρκώς
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3. Αξιολόγηση της προόδου του φοιτητή σε σχέση με την εκτέλεση των εργασιών που του ανατέθηκαν
(συνέπεια, βαθμός συνεργασίας με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους).

Εξαιρετικά

Καλά

Ουδέτερα

Μέτρια

Ανεπαρκώς

Συνέπεια

Βαθμός
Συνεργασίας με
συναδέλφους
Βαθμός
Συνεργασίας με
προϊσταμένους

Σχόλια:

4. Αξιολόγηση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και του ενδιαφέροντος που επέδειξε ο φοιτητής.

Εξαιρετικά
Ανάπτυξη
Πρωτοβουλιών
Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος

Καλά

Ουδέτερα

Μέτρια

Ανεπαρκώς
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Σχόλια:
5. Αναφέρατε τα μαθησιακά αποτελέσματα του φοιτητή (εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που
απόκτησε κατά την εκπαίδευσή του στο τμήμα και νέες γνώσεις και τεχνικές που απόκτησε από το ΦΥΠΑ)

6. Ικανοποίηση των αναγκών του φορέα σε συνάρτηση με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή

Εξαιρετικά

Καλά

Ουδέτερα

Μέτρια

Ανεπαρκώς

Σχόλια:
7. Αξιολόγηση της θέσης πρακτικής άσκησης (συνθήκες εργασίας, αφομοίωση διαδικασιών και ανάπτυξη
ικανοτήτων).

8. Ανάπτυξη σχέσης του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή με το ΦΥΠΑ όσον αφορά στον επαγγελματικό τομέα.

Εξαιρετικά

Καλά

Ουδέτερα

Μέτρια

Ανεπαρκώς

Σχόλια:
9. Περιληπτική περιγραφή του απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθηκόντων και εργασιών που
διεκπεραίωσε ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης
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10. Αναφέρατε σχόλια και παρατηρήσεις που κατά τη γνώμη σας είναι καθοριστικά για την αξιολόγηση τόσο
της θέσης της πρακτικής όσο και για τις προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης του φοιτητή.

11. Διατυπώστε τις απόψεις σας για το θεσμό της πρακτικής άσκησης

Ονοματεπώνυμο Επόπτη

Υπογραφή – Ημερομηνία
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ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
Ονοματεπώνυμο
Πρακτικά
Ασκούμενου
Ημερομηνία
Έναρξης
Πρακτικής
Άσκησης:
Ημερομηνία
Λήξης Πρακτικής
Άσκησης:
Ονοματεπώνυμο
Επιβλέποντα
από το Φορέα
Υποδοχής
Πρακτικής
Άσκησης

1ος Μήνας
ΩΡΑΡΙΟ

ΚΥΡ
ΔΕΥ
ΤΡΙ
ΤΕΤ
ΠΕΜ
ΠΑΡ
ΣΑΒ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΚΥΡ
ΔΕΥ
ΤΡΙ
ΤΕΤ
ΠΕΜ

2ος Μήνας

3ος Μήνας

4ος Μήνας

5ος Μήνας

6ος Μήνας

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΠΑΡ
ΣΑΒ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΚΥΡ
ΔΕΥ
ΤΡΙ
ΤΕΤ
ΠΕΜ
ΠΑΡ
ΣΑΒ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΚΥΡ
ΔΕΥ
ΤΡΙ
ΤΕΤ
ΠΕΜ
ΠΑΡ
ΣΑΒ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΚΥΡ
ΔΕΥ
ΤΡΙ
ΤΕΤ
ΠΕΜ
ΠΑΡ
ΣΑΒ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ
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Υπογραφή Επιβλέποντα
από το Φορέα
Υποδοχής Πρακτικής
Άσκησης

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Eπίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας
(70%)

2. Εισοδηματικά (15%)

ΜΟΡΙΑ

Y * 7,0
Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 70
Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35

< 10.000 €  15
> 10.001 €  0
Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

3. Κοινωνικά (15%)
Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή
μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανός/ή ή
προβλήματα υγείας του/της ιδίου/ιδίας.

Μέσος όρος Y
βαθμολογίας μαθημάτων
που έχει
παρακολουθήσει µε
επιτυχία ο/η φοιτητής /
φοιτήτρια
Παράδειγμα
10 x 7,0=70
5 x 7,0=35
Το κατά κεφαλήν
εισόδημα του/της
φοιτητή / φοιτήτριας και
των μελών της
οικογένειάς του/της κατά
το προηγούμενο έτος ή
το εισόδημα φοιτητή
εφόσον υπόκειται σε
φορολογική δήλωση

Πολύτεκνη οικογένεια  15
Τρίτεκνη οικογένεια  15
Μέλος πολύτεκνης ή
Ορφανός/ή από 1 γονέα  15
τρίτεκνης ή μονογονεϊκής
Ορφανός/ή από 2 γονείς  15
οικογένειας ή ορφανός/ή
Μονογονεϊκή οικογένεια  15
ή προβλήματα υγείας*
AMEA ή σοβαρό πρόβλημα υγείας*
του/της ιδίου/ιδίας.
 15
Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

100

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το
μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο (1) κριτήριο.
 Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με
το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο τρίτο (3) κριτήριο.
 Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.
Σε κάθε περίπτωση, ο πίνακας αυτός έχει ισχύ μετά τις προϋποθέσεις που έχει
θέσει το κάθε Τμήμα στο πρόγραμμα σπουδών του και που επιτρέπουν στους
φοιτητές να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.

*Ακολουθεί Παράρτημα σχετικό με τον πίνακα παθήσεων όπως αυτός αναφέρεται στην υπ.αριθμ. Φ.152/161649 /Α5
25-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έντυπο Αναθέσεων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΟΙΤΗΤΗ

ΑΦΜ

ΕΠΟΠΤΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Φορέας Υποδοχής Πρακτικής
Άσκησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολή:

Πανεπιστημιούπολη (1 ή 2)

Τμήμα:

Ημερομηνία:
Τηλέφωνο:
E-mail:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ (χειμερινό/εαρινό) ΕΞΑΜΗΝΟ
201…..
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ………………………… ότι για το
(χειμερινό/εαρινό) εξάμηνο του 201…. υπάρχουν (αριθμός θέσεων ολογράφως) (#)
θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης
πρακτικής άσκησης στις ………/………/201…. (ή/και στις …./…../201…)
μέχρι και την (ημέρα)

…./…./201…

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

Y * 7,0
1. Eπίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (70%)
Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 70
Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μέσος όρος Y βαθμολογίας
μαθημάτων που έχει
παρακολουθήσει µε επιτυχία
ο/η φοιτητής / φοιτήτρια
Παράδειγμα
10 x 7,0=70
5 x 7,0=35
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< 10.000 €  15
> 10.001 €  0

2. Εισοδηματικά (15%)

Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

3. Κοινωνικά (15%)
Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής
οικογένειας ή ορφανός/ή ή προβλήματα υγείας του/της
ιδίου/ιδίας.

Πολύτεκνη οικογένεια  15
Τρίτεκνη οικογένεια  15
Ορφανός/ή από 1 γονέα  15
Ορφανός/ή από 2 γονείς  15
Μονογονεϊκή οικογένεια  15
AMEA ή σοβαρό πρόβλημα υγείας*  15

Το κατά κεφαλήν εισόδημα
του/της φοιτητή / φοιτήτριας
και των μελών της οικογένειάς
του/της κατά το προηγούμενο
έτος ή το εισόδημα φοιτητή
εφόσον υπόκειται σε
φορολογική δήλωση

Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης
ή μονογονεϊκής οικογένειας ή
ορφανός/ή ή προβλήματα
υγείας* του/της ιδίου/ιδίας.

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

100

*Ακολουθεί Παράρτημα σχετικό με τον πίνακα παθήσεων όπως αυτός αναφέρεται στην υπ.αριθμ. Φ.152/161649 /Α5
25-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το
μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο (1) κριτήριο.
 Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια που
μοριοδοτείται στο τρίτο (3) κριτήριο.
 Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.
Σε κάθε περίπτωση, ο παραπάνω πίνακας έχει ισχύ μετά τις προϋποθέσεις
που έχει θέσει το Τμήμα στο πρόγραμμα σπουδών του και που επιτρέπουν στους
φοιτητές να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ο φοιτητής σύμφωνα με το
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, είναι οι εξής:
1. ………………………
2. ………………………
3. …………………………
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ή στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο/η ή στη
Γραμματεία) αυστηρά έως τις ……/……/20.. και ώρα ….:… τα κάτωθι:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ)
3. ………………..
Για όσους εμπίπτουν στο κριτήριο 2 και 3 του παραπάνω πίνακα θα πρέπει να
προσκομίσουν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την (ημέρα)
ιστοσελίδα

της

Πρακτικής

Άσκησης

…/…/201… στην
μέσω

ΕΣΠΑ

(https://praktiki.uniwa.gr/category/announcements/) και στην ιστοσελίδα του
Τμήματος (link ιστοσελίδας που αφορά στην ΠΑ του Τμήματος)
O φοιτητής, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει εγγράφως προς στην Επιτροπή
Πρακτικής Άσκησης (ή στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο/η ή στη Γραμματεία)
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εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης.
Η αποζημίωση των φοιτητών, ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα,
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης.
Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν
φοιτητές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν
και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ.
http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν
απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής
Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η
δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Με την αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2472/97 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα»,

παρέχει τη συγκατάθεσή του ειδικώς και ελευθέρως για την εκ

μέρους του ΠΑΔΑ και του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ, συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη)
αρχείο και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, αποκλειστικά για
τους σκοπούς υλοποίησης του έργου για το οποίο υποβάλει αίτηση, προκειμένου
να τηρηθεί από το ΠΑΔΑ και από τον ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ που διαχειρίζεται το έργο, η
νομική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία για διαφάνεια.
Ο/Η Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος

………………………………………
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Βεβαιώνεται ότι όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μας, ο/η ……...(ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ)
του ………(ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ), με αριθμό μητρώου ………….., είναι φοιτητής/φοιτήτρια του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ……… της
ΣΧΟΛΗΣ ………….. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Είναι τώρα στο ….. εξάμηνο/πτυχίο για τη χειμερινή/εαρινή περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 202x-202y.
Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, τα αναφερόμενα συνολικά μαθήματα στον Πίνακα 1, ανά τύπο μαθήματος
(Υποχρεωτικό, Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν κλπ.), σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) και σύνολο διδακτικών
μονάδων (ΔΜ) του προγράμματος σπουδών.
Ο μέσος όρος (Μ.Ο) των μαθημάτων είναι ………….
Η βεβαίωση αυτή δίνεται στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτησή του/της προκειμένου να την χρησιμοποιήσει
για τη διαδικασία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Σύνοψη Μαθημάτων Πτυχίου
Ανά Τύπο Μαθήματος

Τύπος

Πλήθος Ects ΔΜ

Υποχρεωτικό

6

28

24

Υποχρεωτικό 1
κατ’ επιλογήν

7

6

Υποχρεωτικό
κατεύθυνσης

4

21

17

Επιλογής
κατεύθυνσης

1

3

3

Σύνολα

12

59

50
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Έντυπο 1 (συμπληρώνεται από τον Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΦΥΠΑ)
………………………………………..……

……../…../2018
ΠΡΟΣ
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος
……..…….…..…….………………………………………………
……………………………………………………………
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ο/Η υπογεγραμμένος/η ……...………………………………. Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα Υποδοχής
Πρακτικής Άσκησης με στοιχεία:
Επωνυμία:
Α.Φ.Μ. Φορέα:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Υπεύθυνος του ΦΥΠΑ για
την επίβλεψη της Π.Α:
Θέση εργασίας στον ΦΥΠΑ:

Τ.Κ.:

Πόλη:
E-mail:

Τηλέφωνο:

δηλώνω ότι αποδεχόμεθα τον/την φοιτητή/τρια …………….……….……………………………..… του Τμήματός
σας προκειμένου να πραγματοποιήσει την Πρακτική του/της Άσκηση για το διάστημα από ………………..
έως…………………..
Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης θα είναι:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Σημειώνεται ότι, η ασφάλιση του ασκούμενου φοιτητή καλύπτεται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Ο/Η ΒΕΒΑΙΩΝ/ΟΥΣΑ

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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Έντυπο 2 (συμπληρώνεται από τον ασκούμενο φοιτητή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σχολή ………………..………….…..……………………
Τμήμα ……………………….….…………..…………….
…………………………………………………………………

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
Αριθμός μητρώου φοιτητή
Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα
Όνομα μητέρας
Διεύθυνση – Τ. Κ – Πόλη
Ημερομηνία γέννησης
Τηλέφωνο οικίας- Κινητό
E-mail
Έναρξη πρακτικής
Λήξη πρακτικής
Α.Δ.Τ
Α.Φ.Μ
Δ.Ο.Ϋ
Α.Μ.(ΙΚΑ)
A.M.K.A
Αριθμός Λογαριασμού
IBAN
Κωδικός Θέσης στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ

……/

.…../

2018
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Τηλέφωνο εργασίας- Κινητό
E mail

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Επωνυμία
Αντικείμενο Εργασιών
Διεύθυνση – Τ.Κ. - Πόλη
Τηλέφωνο- FAX
E-mail
Επόπτης (ΦΥΠΑ)
Ιδιότητα
Τηλέφωνο- Ε mail

Σημειώνεται ότι:
α) Η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων είναι υποχρεωτική προκειμένου ο Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να προχωρήσει στην καταβολή των αποδοχών
καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών.
β) Το παρόν έντυπο θα συνοδεύεται από τη φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας,
στο οποίο ο ασκούμενος φοιτητής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

ΤΜΗΜA ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση
Αγ.Σπυρίδωνος Αιγάλεω
Ασφαλείας
Τηλέφωνο
2105387485
:
FAX
:
Πρωτοκ. : Φ17
E-Mail : physio@uniwa.gr
Προτεραιότητας
Πληροφορίες : Γ. Πέττα, gpetta@uniwa.gr

:
Βαθμός
:
:
Ημερομηνία
Αριθμ.
Βαθμός
:

ΘΕΜΑ

: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών.

ΠΡΟΣ

: ……………………………………..
……………………………………..

ΣΧΕΤ.

:

ΚΟΙΝ.

:

Με βάση :
1. το Ν.4521,ΦΕΚ 38 Α΄, 02/03/2018περί ίδρυσης ΠΑΔΑ
2. Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής ΠΑ.Δ.Α. 12/20-6-2018, για το πρόγραμμα προπτυχιακών
σπουδών Τμήματος
3. Το περιεχόμενο μαθήματος που αφορά στην Πρακτική άσκηση των φοιτητών
Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ
Επισυνάπτουμε κατάσταση φοιτητών του Τμήματός μας για την πραγματοποίηση της
Πρακτικής τους Άσκησης, διάρκειας 4 μηνών , διάρκειας από
…………………έως…………………………………………..

στο ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γεώργιος Γιόφτσος
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Δ.Π.
& ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ εκτός ΕΣΠΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………...………………………………

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………...................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………………………………................................

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:……………………………………………………………………………………...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………...................................

Τ.Κ…………………….……… ΠΕΡΙΟΧΗ:………………………………………………………………..

Α.Φ.Μ:………………………………………….….ΔΟΥ:………………………...........................

Α.Μ. Ι.Κ.Α…………………….…………………….ΑΜΚΑ:………………………….………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………………………………………………………………...……..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ:……………………………………………………………………………….....

KINΗΤΟ: ……………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:………………………………………………….…………………………...

Α.Δ.Τ.: ……………………………………………………………………………………………………….

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:………………………………..…………………………..

ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:……………………………………….…………………………….

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:………………………………………….…………………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………
Ο/Η ΔΗΛ……………………
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
3. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
4. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ /ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
5. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ <<ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ>>
6. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΣΠΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗς
ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
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Ημερομηνία: /…/20.…
Προς: Επιστημονική Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης και Επιτροπή Παραλαβής και
Πιστοποίησης Παραδοτέων
Πράξη: Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Γεωργία Πέττα, βεβαιώνω ότι ο φοιτητής
…………………………………………………………………………………………………..

ολοκλήρωσε

την

Πρακτική του Άσκηση με επιτυχία, κατά το διάστημα από ……./……../2021 έως και
……./……/2021 και παρέδωσε το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος

……………………………………………………………………………
Γεωργία Πέττα
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
του Τμήματος ___________________
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» που
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία»
(_ (Αριθμός Πρακτικού)/__-__-2020)

Στο Αιγάλεω σήμερα __/__/20__ ημέρα ___________ και ώρα __:__ συνήλθε σε
συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης του τμήματος
______________________________ που ορίστηκε στη με αρ. __/__-__-20__ απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος ________________________ του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών και να προβεί
στην ένταξή τους στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», κατόπιν της από __/__/20__ Πρόσκλησης η οποία
δημοσιεύθηκε τόσο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, όσο και στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.
Παρόντα ήταν τα τρία μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης:
1. ____________________ , Πρόεδρος της Επιτροπής
2. ____________________ , Γραμματέας της Επιτροπής
3. ____________________ , Μέλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε ______________ (αριθμός των αιτήσεων) αιτήσεις
φοιτητών/τριών, που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι) με τα
δικαιολογητικά τους στις __/__/20__. Όλες οι αιτήσεις κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στη
Γραμματεία του Τμήματος.
Η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή των αιτήσεων ως ακολούθως:
α/α

1

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Αρ.
Μητρώου

Email

Αρ. Πρωτ. Αίτησης
Φοιτήτριας/τή
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Μετά από διεξοδικό έλεγχο όλων των στοιχείων, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι όλοι οι
υποψήφιοι πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχωράει στη βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων βάσει
των κριτηρίων αξιολόγησης που ορίζονται στην Πρόσκληση (και της διαδικασίας που
έχει οριστεί στη με αρ. __/__-__-20__ απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος) και των
αιτήσεων συμμετοχής των φοιτητών.
Ο πίνακας βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων διαμορφώνεται ως εξής:
α/α

1
2
3
4

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Αρ.
Μητρώου

Email

Μόρια
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Με βάση τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι σύμφωνα με την Ανακοίνωση υπάρχουν
__(αριθμός διαθέσιμων θέσεων) θέσεις πρακτικής άσκησης και η Επιτροπή παρέλαβε
__ (αριθμός αιτήσεων) αιτήσεις συμμετοχής, η Επιτροπή προτείνει ομόφωνα να
ενταχθούν στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» οι παρακάτω φοιτητές/φοιτήτριες σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

α/α
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ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Αρ.
Μητρώου

Email

Μόρια
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Οι αριθμοί Μητρώου των φοιτητών/τριών των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν θα
δημοσιευθούν άμεσα τόσο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, όσο και
στην ιστοσελίδα του Τμήματος για την απρόσκοπτη συνέχιση των διαδικασιών έναρξης
της Πρακτικής τους Άσκησης.
Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το Πρακτικό ως ακολούθως:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
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