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1. Στόχοι - Πλεονεκτήματα 

Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα του 

τμήματος, και αφορά στις περιπτώσεις φοιτητριών/φοιτητών που  

Α) εργάζονται ήδη στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (και δεν υπάρχει ανάγκη 

ασφάλισης ή αποζημίωσης κατά την διάρκεια της ΠΑ), αλλά επιθυμούν να 

υλοποιήσουν την ΔΠΑ σε φορέα υποδοχής που ταυτίζεται με τον εργοδότη τους. 

Αποσκοπεί στην διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των 

φοιτητών και φοιτητριών με την πρακτική εφαρμογή. 

Τα πλεονεκτήματα της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνουν: 

• τη γνωριμία των ασκούμενων με εν δυνάμει εργοδότες, 

• την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας των ασκούμενων, 

• την εξοικείωση των ασκούμενων με τις παραγωγικές διαδικασίες, 

• την ανάληψη ευθυνών και την απόκτηση εμπειριών σε θέματα που 

σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών για την παραγωγή, διαχείριση και διάδοση πολιτισμικών 

αγαθών και υπηρεσιών, 

• τον καλύτερο προσανατολισμό των ασκούμενων ως προς την επιλογή 

εξειδικεύσεων στην περαιτέρω φοιτητική τους πορεία, 

• τη γνωριμία των φορέων απασχόλησης με εν δυνάμει υπαλλήλους, 

• τη γνωριμία και αξιοποίηση από τους φορείς απασχόλησης νέων ειδικοτήτων 

πολιτισμικής πληροφορικής και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. 

2. Διάρκεια – Περίοδος Άσκησης  

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου και 

σε περιόδους όπου δεν πραγματοποιούνται μαθήματα ή εξετάσεις. Κατόπιν 

συνεννόησης με την/τον Τμηματικό Υπεύθυνη/ο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 

διαφορετική περίοδο, διασφαλίζοντας ότι δεν παρεμποδίζεται η φοίτηση της/του 

ασκούμενης/ου. Η προτεινόμενη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι ένας (1) 

μήνας πλήρους απασχόλησης, ενώ για την περίπτωση (Α) της Ενότητας 1 (Στόχοι - 
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Πλεονεκτήματα), δύο (2) μήνες μερικής απασχόλησης, παράλληλης με την 

απασχόληση στη θέση που ήδη εργάζονται στον φορέα υποδοχής, στο ίδιο  ή σε άλλο 

τμήμα/γραφείο, σε κάθε περίπτωση όμως (υποχρεωτικά) σε αντικείμενα συναφή με 

τα αντικείμενα/μαθήματα του Τμήματος (όπως αναφέρονται στην Ενότητα 3). Είναι 

δυνατή η παράταση της προτεινόμενης διάρκειας κατόπιν συνεννόησης με την/τον 

Τμηματικό Υπεύθυνη/ο όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

του ενός (1) μήνα. Επιπλέον, δύναται να υλοποιηθεί Πρακτική Άσκηση µε μερική 

απασχόληση και αντίστοιχη προσαρμογή στη διάρκεια της. 

3. Αντικείμενο Άσκησης 

Στο πλαίσιο της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης οι φορείς απασχόλησης θα πρέπει 

να προσφέρουν θέσεις οι οποίες να σχετίζονται με τις γνωστικές και τεχνολογικές 

δεξιότητες που προάγει το Τμήμα. Το αντικείμενο απασχόλησης, μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

• στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών ή/και δικτυακών ψηφιακών 

εφαρμογών 

• στη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού που 

σχετίζονται με τη διαχείριση συλλογών 

• στην επεξεργασία και σύνθεση ψηφιακών δεδομένων για τη δημιουργία 

βίντεο, animation και κινούμενης εικόνας 

• στη σχεδίαση και επεξεργασία γραφικών και κινουμένων σχεδίων για 

διαδραστικές εφαρμογές πολυμέσων 

• στην παραγωγή ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων 

• στην παραγωγή επικοινωνιακού υλικού 

• στη διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων 

πολιτιστικών και επικοινωνιακών δράσεων πολιτιστικών οργανισμών. 

• στην αποδελτίωση και οργάνωση αρχειακού υλικού με χρήση Η/Υ και 

δημιουργία Βάσεων Δεδομένων 

• στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με το γνωστικό 

αντικείμενο του Τμήματος 

Για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, ο φορέας θα παρέχει θέση εργασίας (δηλ. γραφείο, 

Η/Υ, απαραίτητο λογισμικό, ή άλλο απαραίτητο εξοπλισμό), ώστε ο ασκούμενος ή η 
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ασκούμενη να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του αντικειμένου 

απασχόλησης που θα του/της ανατεθεί.  

4. Διαδικασία υλοποίησης Διευρυμένης Πρακτικής 
Άσκησης 

 

4.1. Συμμετοχή φορέων υποδοχής  

Για την πραγματοποίηση της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης το Τμήμα δύναται να 

αναζητά και αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς, ώστε να προσφέρουν θέσεις 

άσκησης στου/στις φοιτητές/τριες. 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης οι φορείς 

διεξαγωγής της άσκησης θα πρέπει: 

• να είναι επιχειρήσεις/οργανισμοί ικανού εύρους, 

• να διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο και αντικείμενο άσκησης, αλλά και να 

παρέχουν την απαραίτητη εποπτεία και συνεργασία με τον/την 

επιβλέποντα/επιβλέπουσα  καθηγητή/καθηγήτρια. 

Συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής για την ΔΠΑ στο ΤΠΤΕ είναι: 

1. Για την περίπτωση Α της Ενότητας 1, ο φορέας υποδοχής να ταυτίζεται με 

τον εργοδότη του φοιτητή/της φοιτήτριας. 

4.2. Συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών  

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην ΠΑ είναι η δήλωση του αντίστοιχου 

μαθήματος κατά τη διάρκεια των εγγραφών εαρινού εξαμήνου. Δικαίωμα εγγραφής 

έχουν οι φοιτητές του 3ου ή επόμενου έτους.   

Για την επιλογή και κατάταξη των φοιτητών/τριών στις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ, 

λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στον οδηγό Θερινής Πρακτικής 

Άσκησης (ΘΠΑ) του τμήματος, και είναι σε ισχύ κάθε φορά. 
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Η απόφαση για την ανάθεση της θέσης σε αντίστοιχο/η φοιτητή/τρια και ο ορισμός 

του/της αντίστοιχου/ης ακαδημαϊκού επόπτη/τριας γίνεται έπειτα από εισήγηση 

του Τμηματικά Υπεύθυνο/η στη Συνέλευση του Τμήματος.  

4.3. Εποπτεία - Αξιολόγηση 

Υπεύθυνος/η για την εποπτεία της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης και για την 

επίλυση θεμάτων, σε περίπτωση που προκύψουν κατά τη διεξαγωγή της, είναι ο/η 

Τμηματικά Υπεύθυνος/η. 

Για κάθε φοιτητή/τρια που εντάσσεται στην Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση 

ορίζονται δύο επόπτες: 

• ο/η Ακαδημαϊκός Επόπτης/τρια (ΑΕ), 

• ο/η Εργασιακός Επόπτης (ΕΕ) – στέλεχος του φορέα διεξαγωγής της άσκησης 

που οποίος ορίζεται από τον φορέα 

Ο ΑΕ της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης για την περίπτωση Α της Ενότητας 1 

είναι ο/η Τμηματικά Υπεύθυνος/η της ΠΑ του Τμήματος. Σε άλλη περίπτωση, 

εγκρίνεται από τη ΓΣ του Τμήματος. 

Ο ΑΕ συνεργάζεται με τον ΕΕ για τον ακριβή προσδιορισμό του είδους της εργασίας 

που πρέπει να γίνει από τον/την φοιτητή/τρια και την παροχή των αναγκαίων 

πληροφοριών (βιβλιογραφία κ.α.). Η πρόοδος του/της φοιτητή/τριας  ελέγχεται από 

τον ΑΕ, με άμεση ή έμμεση επικοινωνία με τον/την  αντίστοιχο/η επόπτη/τρια του 

φορέα (επίσκεψη στο χώρο της ΠΑ, τηλεφωνικά, μέσω e-mail). 

Ο  ΕΕ επιβλέπει τους/τις φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της πρακτικής και εκτιμά 

την απόδοσή τους, συμπληρώνοντας ένα τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης το 

οποίο αφορά στη συνέπεια, στη συνεργατικότητα και την απόδοση του/της 

φοιτητή/τριας.  

Η εκτίμηση του  ΕΕ, γνωστοποιείται στον αντίστοιχο  ΑΕ, που κάνει την τελική κρίση 

για την απόδοση του/της φοιτητή/τριας συνεκτιμώντας την έκθεση πεπραγμένων 

ή/και την εργασία (αν προβλέπεται) του/της φοιτητή/τριας. Τέλος, η βαθμολογία 

της φοιτήτριας/ του φοιτητή κατατίθεται στη Γραμματεία από την/τον Τμηματικά 
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Υπεύθυνη/ο, το αργότερο 15 μέρες μετά τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής 

περιόδου. 

4.4. Υποβολή Εντύπων Ολοκλήρωσης 

Μετά την ολοκλήρωση της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης και εντός 15 ημερών:  

(Α) Ο/Η ασκούμενος/η θα πρέπει να συμπληρώσει: 

1. Έκθεση πεπραγμένων 

2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (όπως στην ΘΠΑ) 

(Β) Ο/Η  ΕΕ του φορέα υποδοχής πρέπει να συμπληρώσει: 

1. το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και επίδοσης με πλήρη περιγραφή του 

έργου που εκτέλεσε ο/η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια, 

2. τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης στην οποία θα 

αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα Απασχόλησης και οι ημερομηνίες 

πραγματοποίησης της Διευρυμένη Πρακτική Άσκησης. Η ημερομηνία 

υπογραφής της βεβαίωσης θα πρέπει να είναι η ίδια με την τελευταία ημέρα 

πρακτικής του φοιτητή/τριας ή μεταγενέστερη. Τέλος, η Βεβαίωση 

ολοκλήρωσης, θα πρέπει να παραδοθεί με πρωτότυπη σφραγίδα και 

υπογραφή του φορέα. 

(Γ) Ο /Η ΑΕ πρέπει να συμπληρώσει: 

1. το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου/ης 

5. Επίλογος 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης 

αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

είναι, επίσης, αρμόδια για την έγκριση και τη μελλοντική του τροποποίηση.  

 


