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Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου»1 κατά το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα γίνονται δεκτές από 26 Μαρτίου έως
και 4 Απριλίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής.

1. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση
α) Αίτηση έγκρισης πρακτικής
β) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα
προκύπτει ότι ο φοιτητής2 πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση
πρακτικής άσκησης, ή αναλυτική βαθμολογία3.
γ) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης από τον φορέα πρακτικής άσκησης, για
το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η
σύμφωνη γνώμη του φορέα σχετικά με την πραγματοποίηση της πρακτικής
άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου».
δ) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86), στην οποία θα δηλώνεται πως ο φοιτητής
πληροί τα κριτήρια συμμετοχής του στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» (βλπ. παρ. 2.1., κριτήρια α
έως δ).
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στο εξής και «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης»
στο εξής, με τον όρο «φοιτητής» θα νοείται «ο φοιτητής ή η φοιτήτρια»
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εκδίδονται αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την παραλαβή της αίτησης
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ε) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης, από αρμόδιο
κρατικό φορέα, όπου θα αναφέρεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
Η πρότυπη σχετική αίτηση, βεβαίωση αποδοχής και υπεύθυνη δήλωση διατίθενται
στις
ιστοσελίδες
του
Γραφείου
Πρακτικής
Άσκησης
http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html για το Τμήμα των Ψηφιακών
Συστημάτων, πρέπει δε να υποβληθούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος,
με φυσική προσκόμισή τους ή με αποστολή τους στο email της Γραμματείας: dssecr@uop.gr.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αίτηση, ο φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να
συμπληρώσει το σχετικό πεδίο, με το οποίο δηλώνεται υπεύθυνα ότι
επιθυμεί να συμμετάσχει στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ,
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

2. Προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης
Ο φοιτητής πρέπει υποχρεωτικά:




2.1.

να βρίσκεται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.
να έχει περάσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων.
να έχει περάσει το 80% των μαθημάτων κατεύθυνσης.
Πρόσθετες προϋποθέσεις, για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ,
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

α. Ο υποψήφιος4 δεν εργάζεται σε φορέα του ιδιωτικού ή του δημόσιου
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων Ασφαλείας, με σχέση
εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, κατά την περίοδο της
πρακτικής άσκησης.
β. Ο υποψήφιος δεν υπηρετεί στρατιωτική θητεία, κατά την περίοδο της
πρακτικής άσκησης.
γ. Ο υποψήφιος δεν συμμετέχει σε άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από
την Ε.Ε., κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης.
δ. Ο υποψήφιος δεν έχει συγγένεια Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή,
πλάγια γραμμή και εξ αγχιστείας ή συζυγική σχέση, με το νόμιμο εκπρόσωπο
του φορέα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και με τον Εργασιακό
επόπτη.
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στο εξής, με τον όρο «υποψήφιος» θα νοείται «ο υποψήφιος ή η υποψήφια»
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3. Αξιολόγηση/επιλογή υποψηφίων
Όλοι οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης,
εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι και συμφωνούν οι φορείς απασχόλησής τους.
Οι διαθέσιμες θέσεις για τον συμπληρωματικό κύκλο υποβολής αιτήσεων, για το
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 είναι 3.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του
αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των
αιτήσεων και επιλογή των φοιτητών βάσει κριτηρίων, τα οποία έχουν θεσπισθεί από
τη Συνέλευση Τμήματος. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη:




Ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα κατεύθυνσης
Ο μέσος όρος βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων
Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί

Τα δύο τελευταία από τα παραπάνω κριτήρια συνδυάζονται στον ακόλουθο δείκτη
και εξάγεται βαθμολογία, που προστίθεται στον μέσο όρο βαθμολογίας μαθημάτων
κατεύθυνσης
(σύνολο μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής )x (μ.ο. βαθμολογίας)
συνολικός αριθμός μαθημάτων πτυχίου
Στην περίπτωση ισοβαθμίας, προηγούνται οι φοιτητές με τη μικρότερη συνολική
διάρκεια φοίτησης (μη λαμβανομένων υπόψη τυχόν περιόδων διακοπής φοίτησης),
στην δε περίπτωση κατά την οποία συμπίπτει και η συνολική διάρκεια φοίτησης, τότε
διενεργείται δημόσια κλήρωση.
Φοιτητές ΑμΕΑ εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, χωρίς αξιολόγηση. Στην περίπτωση κατά την οποία
ο αριθμός των ενδιαφερόμενων φοιτητών ΑμΕΑ υπερβαίνει τον διαθέσιμο αριθμό
θέσεων, προβλέπεται η διενέργεια δημόσιας κλήρωσης.
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Σημειώσεις:
1. Προτεραιότητα συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ,
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δίνεται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλέξει
φορείς του ιδιωτικού τομέα, έναντι του δημοσίου, κατ’ αναλογία 55%/45%,
αντίστοιχα.
2. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις, επιλέγονται να
συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης, μόνο εάν έχουν προκύψει αδιάθετες θέσεις μετά την αρχική
κατανομή.
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