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ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 
 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί μέρος του Προπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών. Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στις συνεδρίες αρ. 108/8-12-08 και 

132/16-6-10 μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών. Το Τμήμα 

Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης  έχει ορίσει Επιστημονικό Υπεύθυνο 

και τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης  που απαρτίζεται από μέλη  Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος  Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης  φέρει την ευθύνη και τον συντονισμό 

της Πρακτικής  Άσκησης. 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική. Εμφανίζεται με τον χαρακτηρισμό 

προαιρετική στα  Η΄ και  Ζ΄ εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών με  2 ECTS.  Αυτά 

τα  ECTS δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό  ελάχιστο  αριθμό των ECTS (300) 

που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου. 

 

1.Συγκρότηση Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συγκροτείται μετά από πρόταση του Κοσμήτορα 

της Σχολής. Aποτελείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ως συντονιστή, και άλλα 

τέσσερα μέλη ΔΕΠ, δυο τακτικά και δυο αναπληρωματικά, με θητεία τουλάχιστον 

δύο ακαδημαϊκών ετών. Μετά το πέρας της θητείας των μελών της Επιτροπής, η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εξαμήνων 

που ένα μέλος Δ.Ε.Π δύναται να είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ή μέλος της 

Επιτροπής. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται τόσο για την αξιολόγηση των αιτήσεων και 

την επικύρωση των αποτελεσμάτων όσο και για την απόφαση της τελικής κατάταξης 

και επιλογής των φοιτητών. Επιπρόσθετα η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σε 

συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

ενημερώνει σε τακτικές ανά εξάμηνο συναντήσεις τους φοιτητές και έχει ως έργο της:  

•  τον συντονισμό και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων (φοιτητών –φορέων 

υποδοχής). 

• τον εμπλουτισμό των φορέων που συμμετέχουν. 
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• την επαφή  και την επίλυση πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.  

• το συντονισμό μεταξύ επιβλέποντα-φοιτητή-φορέα υποδοχής. 

 

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής-Κριτήρια Επιλογής 

Για να συμμετάσχει κάποιος φοιτητής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει 

να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθόλη τη διάρκεια πραγματοποίησής της. 

Αυτό σημαίνει, πρακτικά, πως μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, θα 

πρέπει να υπάρχει έστω και ένα μάθημα για το οποίο να μην έχει ανακοινωθεί 

επιτυχής βαθμός εξέτασης. 

Τα κριτήρια επιλογής, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αντικειμενικά, ποσοτικοποιούνται και προσδιορίζονται ως ακολούθως: 

Α. Κριτήριο αποκλεισμού 

Ο υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει να διανύει το 4ο ή μεγαλύτερο έτος σπουδών 

Β. Κριτήρια επιλογής  

Β1. Βαθμολογική επίδοση 

Β2. Ομαλότητα φοίτησης 

Β3. Έτος σπουδών 

 

3. Μοριοδότηση Κριτηρίων 

Εφόσον ο υποψήφιος φοιτητής δεν εμπίπτει στο ανωτέρω κριτήριο αποκλεισμού, η 

μοριοδότηση του συνόλου των κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα του 10. 

Παράλληλα, κάθε κριτήριο χαρακτηρίζεται με ειδική βαρύτητα. Η βαθμολογία κάθε 

κριτηρίου είναι ίση με το γινόμενο του βαθμού που προκύπτει επί την ειδική 

βαρύτητα του κριτηρίου. 

 

Μοριοδότηση κριτηρίου Β1. Βαθμολογική επίδοση 

Ο τρέχων μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων (με άριστα το 10) 

Ειδική βαρύτητα κριτηρίου: 1/3 (33,33%) 

 

Μοριοδότηση κριτηρίου Β2. Ομαλότητα φοίτησης 

i) Εφόσον ο φοιτητής είναι στο 4ο έτος: 
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Πλήθος επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων προς το πλήθος μαθημάτων στα 

οποία θα έπρεπε να είχε εξετασθεί εάν είχε απόλυτα ομαλή φοίτηση βάσει του 

εξαμήνου σπουδών στο οποίο φοιτά επί 10. 

 

ii) Εφόσον ο φοιτητής είναι στο 5ο ή μεταγενέστερο έτος: 

Πλήθος επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων προς το πλήθος μαθημάτων στα 

οποία θα έπρεπε να είχε εξετασθεί εάν είχε απόλυτα ομαλή φοίτηση βάσει του 

εξαμήνου σπουδών στο οποίο φοιτά επί 10. 

 

Ειδική βαρύτητα κριτηρίου: 1/3 (33,33%) 

 

Μοριοδότηση κριτηρίου Β3. Έτος σπουδών 

i) Εφόσον ο φοιτητής είναι στο 4ο έτος: 8 βαθμοί  (με άριστα το 10) 

ii) Εφόσον ο φοιτητής είναι στο 5ο έτος: 10 βαθμοί  (με άριστα το 10) 

iii) Εφόσον ο φοιτητής είναι σε μεταγενέστερο έτος: 6 βαθμοί  (με άριστα 

το 10) 

 

Ειδική βαρύτητα κριτηρίου: 1/3 (33,33%) 

 

Σύνολο μοριοδότησης: 

(Βαθμολογία Κριτηρίου Β1 Χ Ειδική Βαρύτητα Β1) +  (Βαθμολογία Κριτηρίου Β2 Χ 

Ειδική Βαρύτητα Β2) +  (Βαθμολογία Κριτηρίου Β3 Χ Ειδική Βαρύτητα Β3)   

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται ο φοιτητής που διανύει μεγαλύτερο έτος 

σπουδών. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εξετάζεται από την Επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης που έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής. 

 

4. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Πρακτικές Aσκήσεις πραγματοποιούνται στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και 

Επιστημών της Τέχνης στις εξής περιόδους, ανάλογα με τη διαθέσιμη 

χρηματοδότηση: Α. Φθινόπωρο, Β.  Άνοιξη και Γ. Καλοκαίρι. Η διάρκεια της 

Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε δύο (2)  μήνες και μπορεί να πραγματοποιηθεί  σε 

χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο ή κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 



 4 

Η έναρξη κάθε κύκλου Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνεται μέσα μιας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών, που αναφέρει με λεπτομέρειες 

κάθε σχετική με τη διαδικασία συμμετοχής, αξιολόγησης, μοριοδότησης και επιλογής 

πληροφορία, με ευθύνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Η Πρόσκληση αναρτάται 

στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου 

και τον ιστότοπο του Τμήματος, εξασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την ενημέρωση 

των δυνητικά ενδιαφερομένων φοιτητών.  

Για να μπορέσουν οι φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να έχουν λογαριασμό στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

που είναι γνωστό ως myDasta. Το myDasta συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

και των τριών γραφείων της (Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, 

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας), και δίνει τη δυνατότητα να 

διαμορφώσουν το προφίλ και τις προτιμήσεις των φοιτητών και να αξιοποιήσουν το 

σύνολο των υπηρεσιών μέσα από μια ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία. Η 

ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε Η/Υ 

συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν οδηγίες για την 

ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.  

 

5. Ενημέρωση Αιτούντων Φοιτητών   

Α. Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η κατάταξη και η επιλογή των αιτούντων φοιτητών 

ανακοινώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος στο Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης μέσω τυποποιημένων εντύπων και στη συνέχεια το αποτέλεσμα 

της επιλογής ανακοινώνεται σε κάθε φοιτητή μέσω αυτοματοποιημένου 

ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο κοινοποιείται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του 

Τμήματος, διασφαλίζοντας τα προσωπικά δεδομένα. Επιπρόσθετα, η δημοσιοποίηση 

της μοριοδότησης των φοιτητών πραγματοποιείται με ανάρτηση σχετικού πίνακα 

στον ιστότοπο του Τμήματος για διάρκεια μίας (1) ημερολογιακής εβδομάδας, όπου 

θα αναφέρονται η σειρά κατάταξης, ο αριθμός μητρώου και το σύνολο των μορίων 

που συγκέντρωσε κάθε φοιτητής. Επίσης, οι φοιτητές ενημερώνονται ότι για 

οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επιλογή ή μη επιλογή τους μπορούν να 

απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος.  
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Β. Ενστάσεις 

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση επί της τελικής βαθμολογίας 

αξιολόγησης της αίτησής του εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων, ο οποίος θα καθορίζεται ενιαία για όλα τα τμήματα από το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο των ιδρυματικών διαδικασιών και θα ισχύει ενιαία 

για όλα τα Τμήματα σε κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

Γ. Επικύρωση 

Μετά το πέρας της ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων, η εξέταση των ενστάσεων 

γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης η οποία και ανακοινώνει τα τελικά 

αποτελέσματα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέσω τυποποιημένων εντύπων και 

με ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης στον ιστότοπο του Τμήματος και τον 

ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.  

 

6. Φορείς Πρακτικής Άσκησης 

Α. Γενικές Πληροφορίες 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί, εργαστήρια καλλιτεχνών, ερευνητικούς 

οργανισμούς, καλλιτεχνικά φεστιβάλ κ.ά). Η Πρακτική Ασκήσει μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμους φορείς που  έχουν άμεση σχέση με τις κατευθύνσεις  

του Προγράμματος Σπουδών και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. 

Ανακοινώσεις σχετικά με τους διαθέσιμους φορείς αναρτώνται στον ιστότοπο του 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος. Λίστα με τους συνεργαζόμενους φορείς οι φοιτητές μπορούν να 

αναζητήσουν στον ιστότοπο του Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

 

Β. Αναζήτηση Φορέων Υποδοχής 

Μετά την ενημέρωσή των φοιτητών ότι η αίτησή τους έγινε δεκτή θα πρέπει να 

προχωρήσουν στην αναζήτηση και εύρεση του φορέα υποδοχής στον οποίο θα 

προτείνουν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση. Ο φορέας υποδοχής 

μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην Ελλάδα και πρέπει να έχει συνάφεια με το 

επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος. Ο φορέας υποδοχής που θα προτείνουν, 

είναι δική τους ευθύνη και επιλογή. Την τελική ευθύνη όμως για την έγκρισή του 
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φορέα υποδοχής την έχει το Τμήμα. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι 

φοιτητές στην αναζήτηση φορέα υποδοχής μπορούν να τα αναζητήσουν στον 

ιστότοπο του Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

 

Γ. Έγκριση Φορέων 

Η έγκριση των φορέων γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης η οποία 

ελέγχει τη συνάφεια της προτεινόμενης πρακτικής άσκησης με τα γνωστικά 

αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα. Εάν δεν είναι σαφής η συνάφεια ο 

προτεινόμενος φορέας απορρίπτεται και ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει δεύτερο 

φορέα σε διάστημα μιας (1) ημερολογιακής εβδομάδας. 

 

7. Συγκρότηση Επιτροπής Επιβλεπόντων Καθηγητών 

Αφού εγκριθούν οι φορείς, συγκροτείται επιτροπή επιβλεπόντων καθηγητών που 

επιθυμούν να εποπτεύουν την Πρακτική Άσκηση των επιλεγέντων φοιτητών η οποία 

εγκρίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Ο ορισμός των επιβλεπόντων 

καθηγητών γίνεται με βάση τη συνάφεια του γνωστικού αντικείμενού τους με το 

αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

συνάφεια γίνεται με κλήρωση. Ένας επιβλέπων καθηγητής δύναται να αναλάβει μέχρι 

και τρεις (3) φοιτητές. 

Τα καθήκοντα του επιβλέποντα ορίζονται ως εξής: 

Α. Εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης  

Β. Καθοδήγηση των φοιτητών κατή τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης 

Γ. Αξιολόγηση των φοιτητών με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης 

 

8. Υποχρεώσεις Επιλεγέντων Φοιτητών 

Πριν αρχίσουν την Πρακτική τους Άσκηση οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι  

Α. να δηλώσουν μέσω του κατάλληλου εντύπου (Έντυπο Ατ.13α) τον τραπεζικό 

λογαριασμό καταθέσεων του οποίου είναι  δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι και στον οποίο 

επιθυμούν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να πιστώσει την αποζημίωσή σας. 

Β. να μεταβούν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην ΙΚΑ) 

προκειμένου να εγγραφούν και να παραλάβουν Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα 

Ασφαλισμένου. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής θα πρέπει να ζητήσουν 

Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου ΕΦΚΑ όπου θα αναγράφεται και ο 

Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) του ΙΚΑ. 
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Γ. να παραλάβουν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα Συμφωνητικά 

Συνεργασίας  

Δ. Να επικοινωνήσουν τόσο με τον επιβλέποντα καθηγητή όσο και με το τον φορέα 

υποδοχής Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να ενημερωθούν για το πού και σε ποιόν 

πρέπει να παρουσιασθούν. 

Μετά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 

ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει δοθεί από τον φορέα και να 

συμπληρώνει καθημερινά το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης όπου καταγράφει την 

εμπειρία του κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Εάν έχει προβλήματα στη 

συνεργασία του με το φορέα ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή. 

 

9. Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης  

Με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής έρχεται σε επικοινωνία με τον 

επιβλέποντα καθηγητή και τον ενημερώνει σχετικά με την εμπειρία του. Έχει την 

υποχρέωση να υποβάλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το Βιβλίο Πρακτικής 

Άσκησης Φοιτητή, το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης από τον Φορέα Υποδοχής (σε 

κλειστό φάκελο) και την Έκθεση Ακαδημαϊκού Επιβλέπονται Ασκούμενου Φοιτητή. 

Η τελική αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης κάθε φοιτητή πραγματοποιείται από 

την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης η οποία βαθμολογεί τους φοιτητές για την 

επίδοσή τους κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτή τεκμαίρεται από 

τις αξιολογήσεις του φορέα και του επιβλέποντα καθηγητή αλλά και την επιμέλεια 

στη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή. Εφόσον ο φοιτητής έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία την Πρακτική Άσκηση βαθμολογείται με 10 (άριστα). Ο 

βαθμός αυτός δεν συνυπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου ούτε λαμβάνεται υπόψη για τη 

χορήγηση φοιτητικών επιδομάτων, υποτροφιών κλπ. Τα ECTS (2) της Πρακτικής 

Άσκησης εμφανίζονται στο  diploma supplement.  

 

 

 

 

 

 

 

 


