
Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σελ. 1 
 
 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιανουάριος 2022 

  



Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σελ. 2 
 
 

 Περιεχόμενα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................................. 3 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ .................................................................................................. 3 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.......................................................................................................... 3 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ /-ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ .................................................................................................................................................. 4 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ERASMUS ....................................................................................................... 5 

ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ .................................................................................................. 5 

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ .......................................................................................................................... 5 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ................................................................................................................. 5 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ .............................................................................................................................................. 6 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ................................................................................................................................. 7 

ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ .......................................................................................................................... 7 

 

  



Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σελ. 3 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών του τμήματος αποτελεί αναπόσπαστη ενότητα της 
παρεχόμενης Γεωπονικής Εκπαίδευσης. Είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, διαρκεί 
συνολικά 2 μήνες και πραγματοποιείται στο τέλος του 8ου εξαμήνου και μετά την ολοκλήρωση της 
εξεταστικής περιόδου, κατά την περίοδο 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Πραγματοποιείται σε 
φορείς Υποδοχής του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. Η Π.Α. αντιστοιχεί συνολικά σε 10 Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS). Η επίδοση των φοιτητών στην Π.Α. μετά την ολοκλήρωσή της, αξιολογείται με τη 
ένδειξη επιτυχώς (Ε) ή ανεπιτυχώς (Α). 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ  
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση δικαιώματος πραγματοποίησης της Π.Α. 

από τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου σπουδών με βάση την ημερομηνία εγγραφής τους στα 
μητρώα του Τμήματος, είναι η επιτυχής εξέτασή τους τουλάχιστον στο 50% των μαθημάτων κορμού 
(δηλ. τουλάχιστον 14 μαθήματα από τα 2 πρώτα έτη) καθώς και του 50% των μαθημάτων 
κατεύθυνσης (υποχρεωτικά ή επιλογής) του 5ου 6ου-7ου εξαμήνου (δηλαδή τουλάχιστον 10 
μαθήματα από τα 20 προσφερόμενα). Έτσι, δικαίωμα πραγματοποίησης Π.Α. έχουν οι φοιτητές του 
8ου εξαμήνου σπουδών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 24 μαθήματα (14 κορμού 
και 10 κατεύθυνσης), που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 105 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).  

Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε ο φοιτητής: 

• Στο έντυπο "Αίτηση Πρακτικής Άσκησης" επισυνάπτει γραπτά τους λόγους για τους οποίους 
ζητά να εγκριθεί κατ' εξαίρεση η αίτηση του και 

• Προσκομίζει οποιαδήποτε έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών) τα οποία πιστοποιούν τους λόγους 
αυτούς. 
Εάν επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε εταιρία που ήδη εργάζεται ή έχει 

βρει ο ίδιος: 
• Προσκομίζει εταιρικό προφίλ της επιχείρησης που επιθυμεί να εργαστεί. 
• Προσκομίζει επιστολή του εργοδότη στην οποία ο τελευταίος δηλώνει την επιθυμία του να 

τον απασχολήσει στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης αναφέροντας περιγραφικά το 
αντικείμενο της εργασίας του. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης επιφυλάσσεται στις 
παραπάνω περιπτώσεις να απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα σχετικά με το αν 
εγκρίνεται ή όχι η αίτησή του.  
Μετά από την υπογραφή της σχετικής ειδικής σύμβασης εργασίας, η Π.Α. υποστηρίζεται 

κατά τη διεξαγωγή της από τα μέλη ΔΕΠ. του Τμήματος που ορίζονται κατά περίπτωση ως Επόπτες 
Π.Α. με τα εξής καθήκοντα: 

• Επίσκεψη σε τακτά χρονικά διαστήματα του χώρου υλοποίησης της Π.Α. και έλεγχος 
των συνθηκών άσκησης, του αντικειμένου εργασίας και της απόδοσης του ασκούμενου,  

• Έλεγχος του ημερησίου ημερολογίου περίληψης εργασιών που τηρεί ο ασκούμενος 
σε ειδικό τμήμα του βιβλίου Π.Α.  

• Σύνταξη ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης αξιολόγησης της Π.Α. Καθοδήγηση του 
ασκούμενου καθ’ όλη τη διάρκεια της Π.Α. για την καλύτερη διεξαγωγή της. 

Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. ο/η Πρόεδρος του Τμήματος ελέγχει το βιβλίο Π.Α. και εφόσον 
κρίνει επιτυχή την Π.Α. το επικυρώνει και αρχειοθετείται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 Η Επιτροπή η οποία έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τον συντονισμό των δραστηριοτήτων 
σχετικά με την Π.Α. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης κάθε Τμήματος αποτελείται από τρία (3) μέλη 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών που εκλέγονται από το σύνολο 
των φοιτητών του Τμήματος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής, εκτός των φοιτητών 
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που είναι ετήσια. Γραμματειακή υποστήριξη στο έργο της Επιτροπής παρέχει εντεταλμένος 
υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε κάθε 
τυπική Συνεδρίαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης συντάσσονται συστηματικά τα σχετικά 
Πρακτικά.  

Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Οι 
θέσεις αυτές εγκρίνονται από τους διάφορους φορείς υποδοχής Πρακτικής Άσκησης και 
κοινοποιούνται στο Τμήμα. 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μεριμνά για τα ακόλουθα: 
• Είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό θέσεων και την τοποθέτηση των φοιτητών στις θέσεις 

πρακτικής άσκησης. 
• Προετοιμάζει τα έντυπα της πρακτικής άσκησης που συμπληρώνουν οι φοιτητές. 
• Δέχεται τις αιτήσεις των φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τις σχετικές 

βεβαιώσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση 
της εκπαιδευτικής αυτής υποχρέωσης. 

• Στη συνέχεια αφού διαπιστώσει, τη συνάφεια του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης με 
το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του ενδιαφερόμενου φοιτητή, καθώς και την 
επάρκεια και καταλληλόλητα της στελέχωσης σε επιστημονικό και λοιπό προσωπικό και την 
επάρκεια της υποδομής του φορέα, προτείνει την τοποθέτησή του στην προσφερόμενη 
θέση. 

• Προτείνει στο Συμβούλιο του Τμήματος τον ορισμό επόπτη εκπαιδευτικού για την 
παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης. 

• Κάνει την τελική αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης κάθε φοιτητή και συντάσσει την 
έκθεση αναφορά στο Τμήμα. 

• Αρχειοθετεί το υλικό της Πρακτικής Άσκησης και ενημερώνει βάσεις δεδομένων. 
• Εξετάζει και αξιολογεί τις αιτήσεις για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. 
• Είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής για τη χρηματοδότηση της ΠΑ 

μέσω ΕΣΠΑ και την έγκαιρη ανακοίνωσή τους στους φοιτητές. 
Στη συνέχεια η Γραμματεία του Τμήματος και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δέχεται αιτήσεις 

φοιτητών για την τοποθέτησή τους σε θέση Π.Α., εκδίδει βεβαίωση κατά περίπτωση από την οποία 
προκύπτει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις και κοινοποιεί στην Επιτροπή Π.Α. τις αιτήσεις 
των ενδιαφερομένων.’ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ /-ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

Ως κριτήρια επιλογής των φοιτητών στην περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων από τις 
διαθέσιμες θέσεις Π.Α θεωρούνται: 

I. μέσος όρος βαθμολογίας στα έως την υποβολή της αίτησης επιτυχώς εξετασμένα 
μαθήματα (Α=40%),  

II. κανονικότητα φοίτησης, δηλαδή το πηλίκο του πλήθους των ECTS των μαθημάτων 
στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς (B) προς το πλήθος ECTS μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να 
έχουν εξεταστεί επιτυχώς εάν είχαν απόλυτα ομαλή φοίτηση βάσει του εξαμήνου σπουδών στο 
οποίο φοιτούν (Γ=30%) 

III. βαθμός ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών, δηλαδή το πηλίκο του πλήθους 
των ECTS των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς (Β) προς τα ECTS που θα πρέπει να 
συγκεντρώσει για να λάβει πτυχίο, ήτοι 310 (30%). 

Οι φοιτητές στη συνέχεια κατατάσσονται με βάση τον παρακάτω αλγόριθμο: 𝛭𝛭ό𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 = (𝛢𝛢 × 𝛰𝛰, 4) + (𝛣𝛣𝛤𝛤 × 10 × 0,3) + ( 𝛣𝛣310 × 10 × 0,3) 
Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται ο φοιτητής /-τρια που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία 

στο Ι. Αν υπάρξει και εκεί ισοψηφία, προηγείται ο φοιτητής /-τρια που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία 
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στο ΙΙ. Αν, τέλος, υπάρξει και εκεί ισοψηφία, προηγείται ο φοιτητής /-τρια που έχει μεγαλύτερη 
βαθμολογία στο ΙΙΙ. Οι φοιτητές που δεν επιλέγονται, βάσει του διαθέσιμου κάθε φορά πλήθους 
θέσεων, έχουν τη δυνατότητα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης επί του αποτελέσματος της 
αξιολόγησης εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Το ακριβές 
χρονικό διάστημα των ενστάσεων, εντούτοις, μπορεί να διαφοροποιηθεί, καθώς θα ισχύσουν 
ενιαίες διαδικασίες για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες κατάταξης, θα 
αναρτώνται στους ιστότοπους του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Τα κριτήρια 
επιλογής έχουν επικυρωθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 49/14.04.2021.  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ERASMUS  
Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ στο 

εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα Erasmus+, εφόσον πληρούν 
τις σχετικές προϋποθέσεις. 

 

ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες και διαρκώς επικαιροποιούμενες στον σύνδεσμο: 

https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/epileximesxores.  

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  
1. Η κινητικότητα μέσω Erasmus μπορεί να εκτείνεται από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Η 
μέγιστη διάρκεια εξαρτάται από τις αιτήσεις και από τους διαθέσιμους πόρους. Πρόθεση του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ο ελάχιστος επιδοτούμενος χρόνος για Πρακτική Άσκηση να 
είναι δύο (2) ημερολογιακοί μήνες ενώ ο μέγιστος επιδοτούμενος χρόνος να είναι τέσσερις (4) 
ημερολογιακοί μήνες. 
2. Οι φοιτητές που επιθυμούν να διανύσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (των 4 μηνών) στο 
εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μη χρηματοδοτούμενη διάρκεια περιόδου πρακτικής 
άσκησης. Η Π.Α των φοιτητών δύναται να γίνει συνδυαστικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό (λχ. 2+4 
μήνες).  

Η φιλοσοφία είναι να πραγματοποιεί ο φοιτητής την Πρακτική του Άσκηση σε επιχειρήσεις 
του εξωτερικού και σε επιχειρήσεις εντός της χώρας ώστε να επιτυγχάνεται η μεταφορά καλών 
πρακτικών και ο εμπλουτισμός των εμπειριών του στο αντικείμενο της εργασίας του. 
 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για κινητικότητα με σκοπό την τοποθέτηση για πρακτική 
άσκηση/επιμόρφωση (traineeship/placement/internship mobility) θα πρέπει να αναζητήσουν 
κατάλληλο φορέα υποδοχής ανάλογα με τα ακαδημαϊκά, ερευνητικά ή επαγγελματικά τους 
ενδιαφέροντα. Οι φορείς του εξωτερικού στους οποίους μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση 
φοιτητές μας, δεν ανήκουν σε δεδομένη από πριν ομάδα με την οποία το πανεπιστήμιό μας έχει 
συνάψει σχετικές συμφωνίες συνεργασίας. 

Συγκεκριμένα, για την πρακτική άσκηση/επιμόρφωση, δεν απαιτείται η σύναψη διμερών 
συμφωνιών μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του φορέα υποδοχής (που θα μπορούσε να 
είναι ακόμα και ένα άλλο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης), δεδομένου ότι τα δύο αυτά μέρη, καθώς 
και ο δικαιούχος, δεσμεύονται από την εξατομικευμένη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης Learning 
Agreement for Traineeships (Οδηγίες Συμπλήρωσης) (που θα υπογραφεί εφόσον ο φοιτητής γίνει 
δεκτός από τον φορέα υποδοχής και εν συνεχεία κριθεί επιλέξιμος από το Πανεπιστήμιό μας). 

https://piro.uoi.gr/sites/default/files/common/Learning%20agreement_traineeships_form_final_2015.pdf
https://piro.uoi.gr/sites/default/files/common/II.6-Annex-HE-Learning%20agreement_traineeships_form_final_2018.pdf
https://piro.uoi.gr/sites/default/files/common/II.6-Annex-HE-Learning%20agreement_traineeships_form_final_2018.pdf
http://erasmus.uoi.gr/sites/default/files/attachment/erasmus/22-learning-agreementtraineeship2018-19guidelines.pdf
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Συνεπώς, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από ένα τεράστιο σύνολο ιδιωτικών και 
δημόσιων φορέων (αρκεί να μην εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες κατηγορίες, βλ. παρακάτω).  

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φοιτητής δεν έχει ήδη προσανατολιστεί προς 
κάποιο φορέα μετά και από σχετικές συζητήσεις με συμφοιτητές, καθηγητές ή επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του, μπορεί να ξεκινήσει την 
αναζήτησή του από την ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ για τις θέσεις πρακτικής άσκησης, 
όπου υπάρχει κατάλογος φορέων που έχουν υποδεχθεί φοιτητές μας στο παρελθόν, ή έχουν 
ανακοινώσει ότι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με φοιτητές μας). Φυσικά, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ερευνήσουν μόνοι τους στο διαδίκτυο. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, έχει 
αναρτηθεί Υπόδειγμα Motivation Letter (για υποψήφιους φοιτητές Erasmus+ traineeship) το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές για την αρχική επικοινωνία με υποψήφιους φορείς 
υποδοχής. 
Στη διαδικασία της αναζήτησης και επιλογής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε: 

• Ο φορέας να είναι επιλέξιμος. 
• Η επιμόρφωση/πρακτική άσκηση που προσφέρει ο φορέας να είναι σαφώς προσδιορισμένη 

και να σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο των σπουδών του φοιτητή. 
• Το εργασιακό (επιμορφωτικό) πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί ο φοιτητής να είναι σαφές 

από την αρχή και να εξασφαλίζονται συνθήκες εργασίας σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά 
πλαίσια. 
Από την περιγραφή του αντικειμένου και των όρων πρακτικής άσκησης (στα αντίστοιχα 

πεδία του εντύπου Συμφωνία Σπουδών Πρακτικής Άσκησης Learning Agreement for Traineeships να 
προκύπτει ότι αυτό που σκοπεύει να κάνει ο φοιτητής αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην 
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ότι δεν πρόκειται για (i) παρακολούθηση μαθημάτων ή 
εργαστηρίων που εντάσσονται σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, ή (ii) εκπόνηση 
μέρους ερευνητικής εργασίας (δηλ. προπτυχιακή διπλωματική εργασία, διπλωματικής 
μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής). 

Οι φοιτητές προτρέπονται να επικοινωνούν με τους Τμηματικώς Υπευθύνους Erasmus+ ή 
και άλλα μέλη διδακτικού προσωπικού για καθοδήγηση και συμβουλές αναφορικά με την επιλογή 
φορέα υποδοχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα μέλη ΔΕΠ θα κάνουν την αναζήτηση και τις 
απόπειρες επικοινωνίας με το φορέα υποδοχής. 

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο φορέας υποδοχής 
ενδέχεται να τους προτείνει συμπληρωματική αμοιβή για την πρακτική τους άσκηση (η οποία είναι 
απόλυτα συμβατή με τη μηνιαία επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+). Ωστόσο, τονίζεται ότι 
αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες και έγκειται σε σχετική απόφαση του φορέα υποδοχής. Επίσης, 
παρακάτω παρατίθενται χρήσιμες ιστοσελίδες για τη διευκόλυνση των φοιτητών ως προς την 
ανεύρεση πιθανού φορέα υποδοχής: 
http://erasmusintern.org/ 
Drop'pin@EURES 
http://www.leo-net.org/ 
https://leonet.joeplus.org/offers/ 
http://www.europe-internship.com/ 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
1. Το Πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται στους φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο 

Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές του 
Τμήματος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Τμήμα τους για την πραγματοποίηση της 
ΠΑ.  

2. Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για ΠΑ εκτός του τυπικού πλαισίου που περιγράφεται 
στον παρόντα Οδηγό φοιτητές εντός του πρώτου έτους της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση 
να έχει υποβληθεί, αξιολογηθεί και εγκριθεί η αίτησή τους όσο ήταν ακόμα φοιτητές.  

http://erasmus.uoi.gr/info/62/placement-offers
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
http://erasmus.uoi.gr/sites/default/files/attachment/erasmus/22-ii6-annex-he-learning-agreementtraineeshipsformfinal2018.pdf
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/21/tmimatikoi-syntonistes-erasmus
http://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/eures/public/help-and-support/opportunities
http://www.leo-net.org/
https://leonet.joeplus.org/offers/
http://www.europe-internship.com/
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3. Οι φοιτητές /τριες πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα (δείτε 
την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/erasmusplus). 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
• Ο φοιτητής πρέπει να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία θα γίνει η ΠΑ 

στον φορέα υποδοχής (επιπέδου Β2 τουλάχιστον).  
• Οι φοιτητές εξασφαλίζουν τη θέση τους με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, που 

κατοχυρώνεται από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης: έγκυρα συμπληρωμένης αίτησης 
αποδεικτικού αποδοχής από το φορέα υποδοχής, όπου αναφέρεται το διάστημα της ΠΑ. 

• Οι εγκρίσεις γίνονται μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων. 
• Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεων για τις οποίες δεν επαρκούν τα 

διαθέσιμα κονδύλια, η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια (σημειώνονται με ιεραρχική 
σειρά): 

1. Μέσος όρος βαθμολογίας  
2. -Ποσοστό των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς 
3. -Επίπεδο πιστοποίησης γνώσης της ξένης γλώσσας.  
Χαμηλή προτεραιότητα επιλογής έχουν οι φοιτητές οι οποίοι: α) Έχουν ήδη λάβει μέρος στο 

πρόγραμμα Erasmus, β) Έχουν τόπο καταγωγής τη χώρα στην οποία θέλουν να μεταβούν με το 
πρόγραμμα Erasmus, και γ) Έχουν επιλεγεί κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ακύρωσαν τη 
συμμετοχή τους με καθυστέρηση. Δεν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις φοιτητών που έχουν οικονομικές 
εκκρεμότητες με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Το Γραφείο Erasmus τηρεί λίστα 
επιλαχόντων φοιτητών, η οποία μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση. 
 

ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης Η βηματική ακολουθία των ενεργειών που 
απαιτούνται είναι η εξής:  

Βήμα 1ο: Α) Ο φοιτητής αναζητά και βρίσκει τον φορέα όπου θα εκπονήσει την πρακτική του 
άσκηση στο εξωτερικό, είτε μεταξύ των προτεινόμενων στον ιδρυματικό διαδικτυακό τόπο 
Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση | Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
(uoi.gr), είτε με προσωπική αναζήτηση. Ο φοιτητής αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της επικοινωνίας 
και συνεννόησης με τον φορέα για την εκπόνηση της πρακτικής του άσκησης, ενημερώνοντας 
ταυτόχρονα και τον Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματός του. Β) Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής πρέπει να 
καταθέσει στο Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την τυποποιημένη αίτηση, η οποία 
συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατάλληλα υπογεγραμμένα:  

1. Το Learning Agreement for Traineeships, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φορέα 
ΠΑ, με τρόπο που να αναδεικνύει τη συνάφεια της ΠΑ με το αντικείμενο σπουδών του 
φοιτητή  

2. Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος, όπου να προκύπτει ο μέσος όρος 
της βαθμολογίας του φοιτητή  

3. Βεβαίωση έγκρισης ΠΑ από τη Γραμματεία του Τμήματος / Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού που βεβαιώνει την γνώση της απαιτούμενης ξένης γλώσσας.  
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας Η κατάθεση αυτή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή με 

ηλεκτρονικό μήνυμα. Στην δεύτερη περίπτωση, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να 
είναι κατάλληλα ψηφιοποιημένα. 
Βήμα 2ο: Το γραφείο Erasmus κάνει την αρχική αξιολόγηση, σύμφωνα με τα κριτήρια του 

Προγράμματος, και αποστέλλει προς έγκριση τις αιτήσεις των φοιτητών με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, στις Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης των αντίστοιχων Τμημάτων, με κοινοποίηση στο 
Τμήμα Σπουδών και Ακαδημαϊκών Θεμάτων και στους Τμηματικούς Υπεύθυνους Erasmus.  

https://www.iky.gr/el/erasmusplus
https://piro.uoi.gr/info/60/kinitikotita-foititon-me-skopo-tin-praktiki-askisi
https://piro.uoi.gr/info/60/kinitikotita-foititon-me-skopo-tin-praktiki-askisi
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Βήμα 3ο: Η Επιτροπή ΠΑ, σε συνεργασία με τον Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus, εντός 10 
ημερών ελέγχει και εγκρίνει τις τοποθετήσεις των φοιτητών σε ΠΑ στο εξωτερικό, εφόσον 
διαπιστώσει την:  

• Συνάφεια του αντικείμενου της ΠΑ με το γνωστικό αντικείμενο του φοιτητή 
• Επάρκεια και καταλληλότητα της στελέχωσης σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και της 

υποδομής του φορέα υποδοχής για την υλοποίηση της ΠΑ  
• Δυνατότητα ορισμού Επόπτη από την πλευρά του φορέα υποδοχής.  

Η απόφαση της Επιτροπής ΠΑ αποστέλλεται στο γραφείο Erasmus, με κοινοποίηση στο 
τμήμα Σπουδών και Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Το γραφείο Erasmus ενημερώνει το φοιτητή με 
ηλεκτρονικό μήνυμα για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του. 

Βήμα 4ο: Η Επιτροπή ΠΑ ορίζει Επόπτη καθηγητή για κάθε φοιτητή του οποίου ενέκρινε την 
ΠΑ στο εξωτερικό. Ο Επόπτης καθηγητής που έχει οριστεί και ο Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus, 
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον φοιτητή και ελέγχουν τακτικά το αντικείμενο εργασίας και 
την πρόοδο του ασκούμενου φοιτητή. Αρμοδιότητες του Επόπτη καθηγητή και του Τμηματικού 
Υπεύθυνου Erasmus είναι:  

1. Να καθοδηγούν τον φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της ΠΑ για την καλύτερη διεξαγωγή της 
2. Να συνεργάζονται με τον επόπτη του φορέα για την καλύτερη εκπαίδευση του φοιτητή  
3. Να αποστείλουν ηλεκτρονικά το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Work Placement Record 

Book) στον επόπτη του φορέα για την αξιολόγηση της πορείας της Π.Α του φοιτητή.  
 

Αρμοδιότητες του Επόπτη από την πλευρά του φορέα είναι: 
1. Να συμπληρώνει κατάλληλα το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Work Placement Record Book) 

για την αξιολόγηση της πορείας της πρακτικής άσκησης του φοιτητή.  
2. Να συμπληρώσει κατάλληλα, να υπογράψει και να επικοινωνήσει στον Επόπτη καθηγητή 

του Ιδρύματος προέλευσης του φοιτητή το μέρος που τιτλοφορείται «During the Mobility» στο 
Learning Agreement for Traineeships, σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές: στο πρόγραμμα που 
έχει περιγραφεί στο εργασιακό ωράριο στο χρονικό διάστημα ΠΑ, σε πρόσωπα του φορέα που 
εμπλέκονται άμεσα στην ΠΑ.  

3. Να επικοινωνεί άμεσα με τον Επόπτη καθηγητή για οποιοδήποτε πρόβλημα στην εκπόνηση 
της ΠΑ του φοιτητή.  
Βήμα 5o: Εφόσον έχει εγκριθεί η αίτησή του, ο φοιτητής πριν τη μετακίνησή του οφείλει να 
καταθέσει αυτοπροσώπως στο γραφείο Erasmus τα παρακάτω έγγραφα: 

• Σύμβαση φοιτητή  
• Τελικό Learning Agreement for Traineeships, υπογεγραμμένο από το Τμηματικό υπεύθυνο 

Erasmus  
• Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης ΕΚΑΑ (ή ιδιωτική ασφάλιση υγείας εφόσον η 

μετακίνηση γίνεται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) και ιδιωτική ασφάλιση για αστική 
ευθύνη & προσωπικό ατύχημα  

• Φωτοτυπία με τον τραπεζικό λογαριασμό που πρέπει να διατηρεί ο φοιτητής στον οποίο θα 
είναι ο κύριος δικαιούχος  
 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό  
Βήμα 6ο: Ο φοιτητής συμπληρώνει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Work Placement Record Book). Το 
βιβλίο αυτό συμπληρώνεται και από τον Επόπτη ΠΑ του φορέα και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον 
Επόπτη Καθηγητή και στον Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus στο τέλος κάθε μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ΠΑ.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και την επιστροφή 

Βήμα 7o :Κατά την επιστροφή του ο φοιτητής εντός 30 ημερών πρέπει να καταθέσει:  
Α. στο Γραφείο Erasmus:  
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1. Βεβαίωση του φορέα υποδοχής για την επιτυχή υλοποίηση της ΠΑ, με σφραγίδα και 
υπογραφή υπευθύνου. 

Β. Στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του: 
1. Αίτηση επικύρωσης της ΠΑ  
2. Βεβαίωση του φορέα υποδοχής για την επιτυχή υλοποίηση της ΠΑ, με σφραγίδα και 

υπογραφή υπευθύνου.  
3. Το κατάλληλα συμπληρωμένο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Work Placement Record Book).  

Στην περίπτωση που η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία με τον τμηματικό 
Υπεύθυνο Erasmus, κρίνει ότι η ΠΑ ενός φοιτητή δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, δύναται να μην την 
αναγνωρίσει. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει από τον φοιτητή την επιστροφή μέρους της 
υποτροφίας ή και το σύνολό της Ο φοιτητής δεν υποχρεούται σε επιστροφή της υποτροφίας στις 
περιπτώσεως που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητες στο 
εξωτερικό λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. λόγους υγείας). 
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