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ΕισαγωγήΣτο Τμή� μα Μήχανικώ� ν Πλήροφορική� ς και Υπολογιστώ� ν οι φοιτήτέ�ς που έπιθυμου� ν δι�πλώμαμπορέι� να κα� νουν Πρακτική�  Άσκήσή μέ το προ� γραμμα ΕΣΠΑ, μέ χρήματοδο� τήσή απο�  τον φορέ�αΠρακτική� ς  Άσκήσής  ή�  α� λλο  ιδιώτικο�  ή�  δήμο� σιο  φορέ�α  και  α� μισθή  Πρακτική�  Άσκήσή  υπο�πρου! ποθέ�σέις. Ο  παρώ� ν  έσώτέρικο� ς  κανονισμο� ς  έξέιδικέυ� έι  τήν  Πρακτική�  Άσκήσή  σέ  φοιτήτέ�ς  που  δένέπιθυμου� ν ή�  δέν έπιλέγου� ν να κα� νουν Πρακτική�  Άσκήσή μέ το προ� γραμμα ΕΣΠΑ. Απλοποιέι�  τιςγραφέιοκρατικέ�ς  διαδικασι�ές  ένοποιώ� ντας  τις,  στο μέ�τρο του δυνατου� ,  μέ  τις  προ� νοιές  τουΕσώτέρικου�  Κανονισμου�  ΕΣΠΑ  του  Τμή� ματος  Μήχανικώ� ν  Πλήροφορική� ς  και  Υπολογιστώ� νΠανέπιστήμι�ου Δυτική� ς Αττική� ς και μέ τον Εσώτέρικο�  Κανονισμο�  ΠΑΔΑ (4621/21-10-2021). 
Ορισμοί

Πρακτική  Άσκηση. Στήν  πρακτική�  α� σκήσή  βαθμολογου� νται  μο� νο  οι  σπουδαστέ�ς  πουακολουθου� ν προ� γραμμα σπουδώ� ν (ΠΣ) του πρώ� ήν ΤΕΙ Αθή� νας. Η βαθμολογι�α έι�ναι μέ α� ριστατο δέ�κα (10). Για τους σπουδαστέ�ς που ακολουθου� ν ΠΣ του πρώ� ήν AEI Πέιραια�  Τέχνολογικου�Τομέ�α δέν έφαρμο� ζέται βαθμολο� γήσή στήν πρακτική�  α� σκήσή, κρι�νέται μο� νο ώς Επιτυχώ� ς ή�  μήΕπιτυχώ� ς. Η πρακτική�  α� σκήσή για τους έν λο� γώ σπουδαστέ�ς έι�ναι υποχρέώτική�  και δέν μπορέι�να  αντικατασταθέι�  απο�  μα� θήμα.  Στους  φοιτήτέ�ς  που  ακολουθου� ν  προ� γραμμαΠανέπιστήμιακώ� ν σπουδώ� ν ΠΑΔΑ, ή πρακτική�  έι�ναι προαιρέτική� , βαθμολογέι�ται μέ α� ριστα τοδέ�κα (10) και μπορέι� να αντικατασταθέι� απο�  έ�να μα� θήμα.
Επιστημονικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης.  Μέ�λος ΔΕΠ που συντονι�ζέι  τήν Πρακτική�Άσκήσή  για  το  Τμή� μα.  Ει�ναι  υπέυ� θυνος  κυρι�ώς  για  τήν  διατή� ρήσή  λι�στας  προτέινο� μένώνφορέ�ών, τήν έπικοινώνι�α μέ τους φορέι�ς κατα�  τήν δια� ρκέια τών αιτή� σέών και στο συντονισμο�τής διαδικασι�ας τής Πρακτική� ς Άσκήσής.
Επόπτες Πρακτικής Άσκησης ΠΑΔΑ. Μέ�λή ΔΕΠ του Τμή� ματος. 
Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Κα� θέ οργανισμο� ς ιδιώτικο� ς ή�  δήμο� σιος πουμπορέι�  να απασχολή� σέι φοιτήτέ�ς για Πρακτική�  Άσκήσή. Η καταλλήλο� τήτα�  τους έλέ�γχέται απο�τον έπιστήμονικα�  υπέυ� θυνο.
Επόπτης  Φορέα  Υποδοχής  Πρακτικής  Άσκησης  (ΦΥΠΑ). Επιστή� μονας  απο� φοιτοςΠανέπιστήμι�ου ή�  ΤΕΙ που έπιβλέ�πέι το έ�ργο τής Πρακτική� ς Άσκήσής τών φοιτήτώ� ν του φορέ�ααπασχο� λήσής.  Θα  πρέ�πέι  ή  έιδι�κέυσή  του  να  σχέτι�ζέται  μέ  το  αντικέι�μένο  τής  Πρακτική� ςΆσκήσής.

Παράγραφοι Εσωτερικού Κανονισμού

1. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης: Διακρι�νονται οι κα� τώθι πέριπτώ� σέις:
 Πρακτική  Άσκηση  μέσω  ΟΑΕΔ.  Αυτή�  αφορα�  συνή� θώς  σπουδαστέ�ς  που  έι�ναι  σέπρο� γραμμα σπουδώ� ν (ΠΣ) ΤΕΙ και γι�νέται μέ�σώ ΟΑΕΔ. Η δια� ρκέια έι�ναι 6 μή� νές.
 Πρακτική  Άσκηση  σε  Δημόσιο  Φορέα.  Αφορα�  (συνή� θώς)  σπουδαστέ�ς  που  έι�ναι  σέπρο� γραμμα  σπουδώ� ν  (ΠΣ)  ΤΕΙ.  Ο  φορέ�ας  πρέ�πέι  να  έ�χέι  θέσμοθέτήμέ�νές  θέ�σέις,  πουπροσδιορι�ζονται σέ ΦΕΚ, για να αναλα� βέι φοιτήτέ�ς/σπουδαστέ�ς. Η δια� ρκέια έι�ναι 6 μή� νές.
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 Αναγνώριση Πρακτικής Άσκησης. Αφορα�  φοιτήτέ�ς που ανή� κουν σέ ΠΣ ΤΕΙ (6μήνή) αλλα�και σέ ΠΣ Πανέπιστήμι�ου (3μήνή), οι οποι�οι έργα� ζονται ή� δή, ή�  προ� κέιται να έργαστου� ν.
2. Χρόνος διενέργειας:  Οι φοιτήτέ�ς/τριές που πλήρου� ν τις πρου! ποθέ�σέις που έ�χέι θέ�σέι τοΤμή� μα,  δυ� ναται  να  έκκινή� σουν  τήν  πρακτική�  τους  α� σκήσή  δι�χώς  συγκέκριμέ�νοχρονοδια� γραμμα. 
3. Ποιοι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ:  Πέριγρα� φέταιστήν ανώτέ�ρώ Παρ.1 και έφο� σον καλυ� πτονται οι πρου! ποθέ�σέις που έ�χέι θέ�σέι το Τμή� μα.
4.  Διαδικασία υποβολής αίτησης των φοιτητών:  Οι φοιτήτέ�ς  υποβα� λλουν αι�τήσή ο� ποτέέπιθυμου� ν να πραγματοποιή� σουν πρακτική�  α� σκήσή. 
5. Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών:  Ο Επιστήμονικα�  Υπέυ� θυνος σέσυνέργασι�α  μέ τή Γραμματέι�α  του Τμή� ματος έπαλήθέυ� έι  τή δυνατο� τήτα έκπο� νήσής ΠΑ τώνφοιτήτώ� ν. 
6. Αναζήτηση  θέσεων  Πρακτικής  Άσκησης:  Λι�στα  μέ  προτέινο� μένους  φορέι�ς  μπορέι�  νααναρτήθέι�  και στήν ιστοσέλι�δα Πρακτική� ς Άσκήσής του τμή� ματος. Οι φοιτήτέ�ς ένθαρρυ� νονταινα βρουν μο� νοι τους φορέι�ς πρακτική� ς α� σκήσής έντο� ς και έκτο� ς Αττική� ς για να διέυρυνθέι�  ήλι�στα τών φορέ�ών. 
7.  Δήλωση  φορέα  Πρακτικής  Άσκησης  από  τους  φοιτητές:  Οι  φοιτήτέ�ς  προσκομι�ζουνσχέτική�  βέβαι�ώσή ένδιαφέ�ροντος απο�  τον αντι�στοιχο φορέ�α.
8. Έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

 Βέβαι�ώσή αποδοχή� ς απο�  τον Φορέ�α Υποδοχή� ς Πρακτική� ς Άσκήσής.
 Συ� μβασή Πρακτική� ς Άσκήσής έκτο� ς ΕΣΠΑ. Η συ� μβασή (πρακτική� ς α� σκήσής έκτο� ς ΕΣΠΑ μέασφα� λισή ΦΥΠΑ) υπογρα� φέται απο�  το φοιτήτή�  και το φορέ�α σέ τρι�α αντι�γραφα και στήσυνέ�χέια υπογρα� φέται απο�  τον Προ� έδρο του Τμή� ματος. 
 Απογραφικο�  δέλτι�ο  οικονομικώ� ν  στοιχέι�ών  (Μο� νο  για  δήμο� σιους  φορέι�ς  πρακτική� ςα� σκήσής). Ζήτέι�ται απο�  το γραφέι�ο μισθοδοσι�ας του ΠΑΔΑ, προκέιμέ�νου να ασφαλιστέι�  οφοιτήτή� ς απο�  το ΠΑΔΑ.
9.  Βαθμολόγηση  Πρακτικής  Άσκησης:  Η  βαθμολο� γήσή  πραγματοποιέι�ται  απο�  τονέπιστήμονικα�  υπέυ� θυνο πρακτική� ς α� σκήσής του Τμή� ματος.
10  Βιβλίο  Πρακτικής  Άσκησης:  Ει�ναι  παρο� μοιο  μέ  αυτο�  του  ΕΣΠΑ,  ώστο� σο  μέ  κα� ποιέςδιαφορέ�ς (ανα� λογα μέ τήν πέρι�πτώσή ΠΣ ΤΕΙ ή�  ΠΑΔΑ). 
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