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Περίληψη 
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα σύντομο οδηγό χρήσης της εφαρμογής ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πάτρας 

για τους Επόπτες Πρακτικής Άσκησης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει οδηγίες για την 

επεξεργασία των στοιχείων του λογαριασμού, διαχείριση των βιβλίων πρακτικής άσκησης 

των φοιτητών που εποπτεύουν και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πρακτικής 

άσκησης. 
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1 Εισαγωγή 
Ο επόπτης πρακτικής άσκησης έχει τη δυνατότητα: 

1. διαχειρίζεται τα στοιχεία του λογαριασμού του, 

2. διαχειρίζεται τα Βιβλία Πρακτικής των φοιτητών που εποπτεύει, 

3. να συμπληρώνει τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης για τους 

φοιτητές που εποπτεύει. 

Οι παραπάνω δυνατότητες παρέχονται μέσα από το μενού Υπηρεσίες που εμφανίζεται στην 

οθόνη του χρήση, εφόσον αυτός κάνει login στην εφαρμογή. Αφού λοιπόν ο χρήστης κάνει 

login στην εφαρμογή εμφανίζεται στο αριστερό πάνω μέρος της οθόνης του το εικονίδιο 

των Υπηρεσιών (Εικόνα 1. Εικονίδιο Υπηρεσίες ).  

 

Εικόνα 1. Εικονίδιο Υπηρεσίες  

Εφόσον ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο αυτό μπορεί να δει την οθόνη του πίνακα 

ελέγχου και τις δυνατότητες που του παρέχει το σύστημα (Εικόνα 2. Υπηρεσίες ). 
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Εικόνα 2. Υπηρεσίες  
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2 Διαχείριση στοιχείων λογαριασμού 
Ο χρήστης μέσα από τον πίνακα ελέγχου μπορεί να δει και να επεξεργαστεί τα στοιχεία του. 

Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας τα link «Προβολή στοιχείων» και «Επεξεργασία 

στοιχείων» μέσα από τις Υπηρεσίες. 

 

Εικόνα 3 Διαχείριση στοιχείων λογαριασμού 

2.1 Προβολή Στοιχείων 
Ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του κάνοντας κλικ στο link «Προβολή στοιχείων».  

 

Εικόνα 4. Προβολή Στοιχείων 

2.2 Επεξεργασία Στοιχείων  
Ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του κάνοντας κλικ στο link «Επεξεργασία στοιχείων».  
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Εικόνα 5. Επεξεργασία Στοιχείων 
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3 Διαχείριση Βιβλίων Πρακτικής Άσκησης 
Ο επόπτης πρακτικής άσκησης μπορεί να διαχειριστεί τα βιβλία πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών που εποπτεύει. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας το link «Βιβλία πρακτικής 

άσκησης» μέσα από τις υπηρεσίες 

 

Εικόνα 6 Υπηρεσίες 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο link τότε εμφανίζεται η λίστα 

με τα βιβλία πρακτικής των φοιτητών. 

3.1 Εφαρμογή Φίλτρων 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να δει τα βιβλία πρακτικής άσκησης τα οποία τον 

ενδιαφέρουν με βάση τα φίλτρα τα οποία εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα 

φίλτρα τα οποία είναι διαθέσιμα είναι: 

 Επώνυμο Φοιτητή: Το Επώνυμο του Φοιτητή  

 Όνομα Φοιτητή: Το Όνομα του Φοιτητή 

 Φορέας Απασχόλησης : Ο Φορέας Απασχόλησης 

 Τμήμα: Το Τμήμα του φοιτητή 

 Ανοιχτό: Εάν το βιβλίο είναι ανοιχτό ή όχι 

 Ημ/νία Έναρξης: Η  Ημ/νία Έναρξης της πρακτικής άσκησης 

 Ημ/νία Λήξης: Η  Ημ/νία Λήξης της πρακτικής άσκησης 

Επιλέγοντας τα φίλτρα τα οποία επιθυμεί ο χρήστης και πατώντας το κουμπί “Εφαρμογή” 

εμφανίζονται στη λίστα μόνο οι Αιτήσεις που ικανοποιούν τα φίλτρα. 

http://dev.dasta.teipat.gr/dasta/internship_application?Status=0
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Εικόνα 7 Λίστα βιβλίων πρακτικής άσκησης 

3.2 Προβολή Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης 
Ο χρήστης μπορεί να δει τα στοιχεία του βιβλίου πρακτικής άσκησης κάνοντας κλικ στο link 

που βρίσκεται στο επώνυμο του σπουδαστή. Εφόσον γίνει αυτό εμφανίζεται η οθόνη με τα 

στοιχεία του βιβλίου πρακτικής άσκησης (Εικόνα 8 Επισκόπηση βιβλίου πρακτικής 

άσκησης). 

Στην πρώτη σελίδα ο χρήστης μπορεί να κάνει μια επισκόπηση των στοιχείων του βιβλίου 

πρακτικής. 
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Εικόνα 8 Επισκόπηση βιβλίου πρακτικής άσκησης 

Από τις διαθέσιμες καρτέλες έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

1. Επεξεργασία – Να τροποποιήσει ρυθμίσεις του βιβλίου πρακτικής 

2. Ημέρες - Να δει και να ελέγξει τις ημέρες πρακτικής τις οποίες έχει συμπληρώσει ο 

φοιτητής που κάνει πρακτική 

3. Αναφορές φορέα – Να δει τις αναφορές του φορέα απασχόλησης 

4. Αναφορές επόπτη - Να δει τις Αναφορές που έχει προσθέσει στο παρελθόν 

5. Προσθήκη αναφοράς επόπτη - Να προσθέσει μία νέα Αναφορά Επόπτη 

6. Ερωτηματολόγια - Να συμπληρώσει στο τέλος της πρακτικής άσκησης του φοιτητή 

το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τον επόπτη πρακτικής 

άσκησης καθώς επίσης και να δει τα ερωτηματολόγια έτσι όπως αυτά απαντήθηκαν 

από τον φοιτητή και τον φορέα απασχόλησης. 

3.3 Επεξεργασία 
Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ρυθμίσεις του βιβλίου πρακτικής όπως φαίνεται στην 

ακόλουθη εικόνα. 
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Εικόνα 9 Επεξεργασία βιβλίου πρακτικής 

3.4 Ημέρες 
Ο χρήστης μπορεί να δει και να ελέγξει τις ημέρες πρακτικής τις οποίες έχει συμπληρώσει ο 

φοιτητής που κάνει πρακτική. 

 

Εικόνα 10 Ημέρες βιβλίου πρακτικής 
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Εικόνα 11 Λεπτομέρειες ημέρας βιβλίου πρακτικής 

3.5 Προσθήκη αναφοράς επόπτη πρακτικής άσκησης 
Να προσθέσει μία νέα Αναφορά Επόπτη. Υπάρχουν τέσσερις τύποι αναφορών:  

 μηνιαία έκθεση επόπτη πρακτικής άσκησης 

 εξαμηνιαία έκθεση επόπτη πρακτικής άσκησης 

 πρακτικό επικοινωνίας επόπτη στην επιχείρηση 

 πρακτικό επίσκεψης επόπτη στην επιχείρηση 

 τελική έκθεση επόπτη πρακτικής άσκησης 

Ο επόπτης πρακτικής άσκησης θα πρέπει να προσθέτει τις αναφορές για να μπορέσει να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρακτικής άσκησης του εκάστοτε φοιτητή. 

 

Εικόνα 12 Προσθήκη αναφοράς επόπτη 

3.6 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τον 

επόπτη 
Ο επόπτης πρέπει να συμπληρώσει στο τέλος της πρακτικής άσκησης του φοιτητή το 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης.  
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Εικόνα 13 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τον επόπτη 
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4 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης 
Ο επόπτης πρέπει να συμπληρώσει στο τέλος της πρακτικής άσκησης του φοιτητή το 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης.  

Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας το κατάλληλο link από την ενότητα «Ερωτηματολόγια» 

μέσα από τις υπηρεσίες (Εικόνα 14 Υπηρεσίες). 

 

Εικόνα 14 Υπηρεσίες 

Ο επόπτης πρακτικής άσκησης συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο για κάθε φοιτητή που 

εποπτεύει την πρακτική του άσκηση. Η υπηρεσία «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής 

άσκησης από τον επόπτη» ανακατευθύνει το χρήστη στο «Βιβλία πρακτικής άσκησης» που 

παρουσιάστηκε προηγουμένως. Έτσι για κάθε φοιτητή μέσα από το βιβλίο πρακτικής 

άσκησης του ο επόπτης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την 

πρακτική άσκηση του φοιτητή. 

 

Εικόνα 15 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τον επόπτη 


