
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί μέρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, αφού 

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 

(3) Επιτροπή πρακτικής άσκησης  που απαρτίζεται από μέλη  Δ.Ε.Π. του τμήματος  Η επιτροπή 

Πρακτικής Άσκησης  φέρει την εύθηνη και τον συντονισμό της πρακτικής  Άσκησης 

Γενικά 

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τεταρτοετείς φοιτητές μετά από αίτησή τους προς 

την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία έχει και την ευθύνη συντονισμού και επιλογής τόσο των 

φορέων/οργανισμών όσο και των φοιτητών που συμμετέχουν σε αυτή.  

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής επιβλέπεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ο 

οποίος ορίζεται Ακαδημαϊκός  Επιβλέπων καθηγητής του φοιτητή. Ο επιβλέπων της Πρακτικής Άσκησης  

μέλος Δ.Ε.Π. του τμήματος ορίζεται από την επιτροπή Πρακτικής Άσκησης  και  βρίσκεται σε  

επικοινωνία με τον υπεύθυνο  του συνεργαζόμενου φορέα . 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

Η επιτροπή Π.Α σε συνεργασία με το γραφείο πρακτικής άσκησης του Π.Ι, 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. 

• την επαφή  και την επίλυση πιθανών προβλημάτων.  

• Τον συντονισμό ανάμεσα από τον επιβλέποντα-φοιτητή-φορέα υποδοχής. 

Φορείς Πρακτικής Άσκησης 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείτε στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα ,όπως επίσης και σε ιδρύματα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης .Η Πρακτική Ασκήσει μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμους κατά 

περιόδους φορείς που  έχουν άμεση σχέση με τις κατευθύνσεις  του προγράμματος σπουδών του 

τμήματος  και είναι συνδεδεμένοι με τα γνωστικά αντικείμενα και ενδιαφέροντα των φοιτητών . 

Η μέχρι τώρα εμπειρία του τμήματος έχει καταδείξει  μεγάλη συμμετοχή  φοιτητών/τριών  στο 

πρόγραμμα της Π.Α. και μεγάλο αριθμό φορέων υποδοχής , τόσο από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα   

εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία. Πινακοθήκες  όσο και από τον ιδιωτικό  (γκαλερί, μουσεία, 

,εργαστήρια καλλιτεχνών, 



Ανακοινώσεις σχετικά με τους διαθέσιμους φορείς αναρτώνται στον σχετικό ιστότοπο του 

Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε δύο (2)  μήνες   και μπορεί να πραγματοποιηθεί   σε 

χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο ή κατόπιν  συνεννοήσεως με την επιτροπή Π.Α  του τμήματος και το 

γραφείο  διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τον φορέα υποδοχής σε ημερομηνίες που θα 

συμφωνηθούν εντός  πάντοτε  του Ακαδημαϊκού έτους που έχει αυτή  εγκριθεί.Θα πρέπει δε να 

ξεκινάει κάθε 1 κα 15  κάθε μήνα. 

Προϋποθέσεις και κριτήρια  επιλογής 

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 

Κριτήρια επιλογής . 

• Βαθμολογική επίδοση 

• Ομαλότητα φοίτησης 

• Έτος σπουδών 

Διαδικασία υλοποίησης και παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να 

γνωρίζουν ότι θα πρέπει: 

• Να επισκεφτούν το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  για να 

συμπληρώσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (έντυπο Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος),  

• Να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν 

στο Γραφείο Διασύνδεσης (Βεβαίωση Σπουδών και Αναλυτική Βαθμολογία), 

• Να εκδώσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αν δεν έχουν, 

• Να εκδώσουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) στο ΙΚΑ, αν δεν έχουν, με την έναρξη 

της Πρακτικής Άσκησης,, 

• Να παραδώσουν τη βεβαίωση του φορέα για το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης.Η 

διεκπεραίωση και η αποστολή  των απαιτούμενων εντύπων (ημερολόγιο Π.Α, έκθεση υπευθύνου 

Φορέα υποδοχής ,και επιβλέποντα καθ/τη) γίνονται ηλεκτρονικά. 



Αξιολόγηση 

Η πρακτική άσκηση αξιολογείται με βάση το βιβλίο πρακτικής άσκησης και τις εκθέσεις προόδου που 

συμπληρώνονται από τους φορείς και τον επιβλέποντα καθηγητή. 

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική. Εμφανίζεται με τον χαρακτηρισμό προαιρετική στα  Η΄ και  Ζ΄ 

εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών  με  2 ECTS  .Με την ολοκλήρωσή της παίρνει τον χαρακτηρισμό   

τα ects  δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό  ‘ελάχιστο  αριθμό των ECTS (300) που απαιτούνται για την 

λήψη πτυχίου , εμφανίζεται στο  diplomasupplement  και δεν βαθμολογείται για τη λήψη πτυχίου. 

Η πρακτική άσκηση δεν λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση φοιτητικών επιδομάτων, υποτροφιών κλπ. 

 

 

 

 


