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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

• Με απόφαση της Συνέλευσης η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα
Γεωγραφίας αποτελεί Μάθημα Επιλογής του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών, οπότε δηλώνεται στα 3 τελευταία
εξάμηνα σπουδών.

• Για να έχει δικαίωμα μια/ένας φοιτήτρια/τής να επιλέξει την
Πρακτική Άσκηση υπάρχει η προϋπόθεση να οφείλει μέχρι και
4 μαθήματα έως και το δεύτερο έτος σπουδών.

• Υπάρχει η δυνατότητα να δηλώνεται και στα 2 εξάμηνα
(χειμερινό – εαρινό) με την προϋπόθεση ολοκλήρωσής της έως
τον Σεπτέμβριο.

• Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» έχει 10 Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS) συνεπώς αντιστοιχεί σε 2 άλλα μαθήματα επιλογής.



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
• Η εφαρμογή στην πράξη της αποκτηθείσας γνώσης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων

και η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με νέας μορφής ειδικότητες και
αντικείμενα αιχμής,

• να δοθεί η δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/τές να βελτιώσουν την κατάρτισή
τους σε βασικές γνωστικές περιοχές της επιστήμης της Γεωγραφίας,

• η δυνατότητα ουσιαστικής επαφής των φοιτητριών/τών με τον εργασιακό χώρο,

• η δημοσιοποίηση των δεξιοτήτων και των εν δυνάμει επαγγελματικών
ικανοτήτων των μελλοντικών αποφοίτων του Τμήματος Γεωγραφίας,

• η εξοικείωση των μελλοντικών αποφοίτων του Τμήματος με την πραγματικότητα
της αγοράς εργασίας ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να αναζητήσουν
απασχόληση σε τομείς που καλύπτουν τα προσωπικά και επιστημονικά τους
ενδιαφέροντα,

• η απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης από τη/το φοιτήτρια/τή,

• η απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από τις/τους φοιτήτριες/τες με την ευκαιρία
που τους παρέχεται για δοκιμαστική διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει δοθεί η δυνατότητα (από τον Μάιο του
2008) στους απόφοιτους Γεωγράφους συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
για διορισμό τους στη Μέση Εκπαίδευση.



ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

• Μετά τη δήλωση του μαθήματος στο ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ και τον
έλεγχο της Γραμματείας, οι φοιτήτριες/τές πρέπει να δηλώσουν
με σειρά προτίμησης 3 φορείς από την επικαιροποιημένη (κάθε
εξάμηνο) λίστα φορέων απασχόλησης.

• Υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των φοιτητριών/τών σχετικά
με τη φύση και το αντικείμενο κάθε προσφερόμενης θέσης
(συνήθως από τους Επόπτες Καθηγητές).



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ



ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 



ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 



ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 



Προτείνετε  φορείς στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τη 
Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης αφού κάνετε μια πρώτη 

αρχική διερεύνηση μόνοι σας. Στη συνέχεια δίνοντας τα στοιχεία 
επικοινωνίας του φορέα στον επιστημονικά υπεύθυνο της 

Πρακτικής Άσκησης θα γίνει η επικοινωνία ώστε να επιτευχθεί η 
σύναψη σύμβασης Παν/μίου – Φορέα.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 



ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

• Παράλληλα δηλώνεται σε ειδικό έντυπο αίτησης η προτίμηση
της/του φοιτήτριας/τή για τη διάρκεια της Άσκησης και την
χρονική περίοδο εκπόνησής της (η διάρκεια είναι 44 εργάσιμες
μέρες).

• Επιπλέον ζητείται από τις/τους φοιτήτριες/τες η συμπλήρωση
των προσωπικών τους στοιχείων ( ΕΝΤΥΠΟ 4).



ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ



ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

• Ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατανομή των
φοιτητριών/τών στις διαθέσιμες θέσεις.

• Ως κριτήριο κατάταξης (επιλογής) των φοιτητών/τριών σε Φορέα
εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης για την ίδια χρονική περίοδο
ορίστηκε το ποσοστό των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί
επιτυχώς έως την περίοδο δήλωσης του Φορέα Πρακτικής
Άσκησης πολλαπλασιαζόμενο επί το μέσο όρο της βαθμολογίας
των μαθημάτων που έχουν περάσει επιτυχώς οι φοιτητές/τριες.



ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

• Για κάθε Πρακτική Άσκηση φοιτήτριας/τή ορίζεται ένας
υπεύθυνος Καθηγητής - Επόπτης που είναι μέλος ΔΕΠ διδάσκων
του Τμήματος Γεωγραφίας και μαζί με τον υπεύθυνο από τον
φορέα ορίζει το αντικείμενο απασχόλησης στα πλαίσια της
Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον έχει τη συνεχή παρακολούθηση
της πορείας της Άσκησης της/του φοιτήτριας/τή.

• Μετά την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης ο υπεύθυνος από τον
φορέα καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης της/του φοιτήτριας/τή το οποίο αποστέλλει στον
Καθηγητή-Επόπτη ο οποίος λαμβάνοντάς το υπόψη βαθμολογεί
την/τον φοιτήτρια/τή για το κατ’ επιλογήν μάθημα της Πρακτικής
Άσκησης.

• Αλλά και η/ο φοιτήτρια/τής αξιολογεί τον φορέα καταθέτοντας
την εμπειρία του από την Πρακτική Άσκηση.



• Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδοτέα όπως παρουσιολόγιο, έκθεση
πεπραγμένων, αξιολόγηση του φορέα από την/τον φοιτήτρια/τή,
αξιολόγηση της/του φοιτήτριας/τή από το φορέα, βαθμολογία.

• Τα παραδοτέα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δοθεί στη
Γραμματέα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος με τη λήξη της
άσκησης του κάθε φοιτήτρια/τή ώστε να θεωρηθεί ότι η
Πρακτική Άσκηση της/του φοιτήτριας/τή έχει περατωθεί και το
Παν/μιο να προβεί στις πληρωμές.

• Τα παραδοτέα συμπληρώνονται με συγκεκριμένο τρόπο σε
έντυπα που παρέχει στις/στους φοιτήτριες/τές η Γραμματεία της
Πρακτικής Άσκησης.

• Θερμή παράκληση η πίεση των φοιτητριών/τών προς τους
Επόπτες καθηγητές για την έγκαιρη παράδοση όλων των
παραδοτέων.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ



ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ 2017-2018 



ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ 2017-2018

37 φοιτήτριες/τές  απασχολήθηκαν σε 23 φορείς. 18 από τις/τους 
37 φοιτήτριες/τές εκπόνησαν πρακτική σε ιδιωτικούς φορείς.






