Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Αυτοματισμού

Οδηγίες Πραγματοποίησης
Πρακτικής Άσκησης
Βάσει του άρθρου 17 του Κανονισμού Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά για τη λήψη
Πτυχίου απαιτείται η εκπόνηση εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο κάθε σπουδαστής έχει δικαίωμα να ξεκινήσει την πρακτική άσκηση μετά το
πέρας του 7ου εξαμήνου σπουδών και εφόσον πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις
βάσει του κανονισμού σπουδών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και των αποφάσεων του
Τμήματος Αυτοματισμού.
Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό
τομέα.

Απαραίτητες Διαδικασίες
I.

Ο σπουδαστής αιτείται γραπτώς στη γραμματεία του Τμήματος να του
χορηγηθεί βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι είναι σπουδαστής και ότι πληροί
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να ξεκινήσει την Πρακτική
του Άσκηση.

II.

Ο σπουδαστής αιτείται γραπτώς την έναρξη της Πρακτικής του Άσκησης και
προσκομίζει στην Γραμματεία του Τμήματος σφραγισμένη βεβαίωση του
Φορέα Απασχόλησης στον οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί. Στη βεβαίωση
πρέπει να αναγράφεται:
• η επωνυμία του φορέα απασχόλησης,
• το αντικείμενο της απασχόλησης,
• η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης
• το ονοματεπώνυμο του επόπτη Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα
Απασχόλησης καθώς και η ειδικότητα του. Ο επόπτης Πρακτικής
Άσκησης θα πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Τ.Ε.Ι. συναφούς
αντικειμένου με την ειδικότητα του σπουδαστή.

III.

Ο σπουδαστής λαμβάνει από τη γραμματεία του Τμήματος:
• τρία αντίγραφα της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας Πρακτικής Άσκησης
τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει ο ίδιος και ο
εκπρόσωπος του Φορέα Απασχόλησης, κατόπιν να τα επιστρέψει στο
Τμήμα και αφού τα υπογράψει ο Προϊστάμενος του Τμήματος, να
πάρει τα δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα θα το κρατήσει ο ίδιος
και το άλλο θα το καταθέσει στην Εταιρεία.
• ένα βιβλίο Πρακτικής Άσκησης στο οποίο αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο του μόνιμου μέλους Ε.Π. του Τμήματος που θα
εποπτεύει την πρακτική άσκηση του σπουδαστή.

IV.

Ο σπουδαστής θα πρέπει να ζητήσει και να πάρει από το Ι.Κ.Α. καρτέλα
ενσήμων στην οποία θα συμπληρώνονται ένσημα που καλύπτουν μόνο
ιατρική περίθαλψη και περίπτωση ατυχήματος – δεν καλύπτουν, δηλ.,
σύνταξη – την οποία θα καταθέσει στον Φορέα Απασχόλησης.

V.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 6 μήνες ή 24 εβδομάδες
πενθήμερης εργασίας. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο
σπουδαστής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον Φορέα Απασχόλησης, για
συγκεκριμένο και σοβαρό λόγο, συνολικά το πολύ έως 5 ημέρες άδεια.

VI.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο σπουδαστής πρέπει ανά
εβδομάδα να γράφει στο βιβλίο πρακτικής άσκησης το/α αντικείμενο/α στα
οποία απασχολήθηκε.

VII.

Αφού λήξει η 6μηνη Πρακτική Άσκηση, ο σπουδαστής θα πρέπει να
καταθέσει στο Τμήμα, συνοδευόμενα με γραπτή του αίτηση:
• το βιβλίο, συμπληρωμένο για όλη τη διάρκεια της εργασίας του
σπουδαστή και υπογεγραμμένο από τον ίδιο το σπουδαστή, τον
Επόπτη εργασίας του από τον Φορέα Απασχόλησης και από τον
Επόπτη Εκπαιδευτικό.
• επικυρωμένη φωτοτυπία της καρτέλας των ενσήμων ή – αν αυτή δεν
είναι συμπληρωμένη άμεσα – βεβαίωση αγοράς τους από τον Φορέα
Απασχόλησης.
• βεβαίωση του Φορέα Απασχόλησης που να αναφέρει τη διάρκεια της
Πρακτικής Άσκησης.

