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Το πληροφοριακο ςυςτημα αναπτυχθηκε με ςυνεργεια των πραξεων:
«ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ»
Σχεδιαςμοσ & προδιαγραφη των υπηρεςιων
«ΔΟΜΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ & ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (ΔΑΣΑ) ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ»
Υλοποιηςη & τεχνικη υποςτηριξη λειτουργιασ

Τπηρεςίεσ Πληροφοριακού υςτήματοσ για την Πρακτική Άςκηςη
Οι υπηρεςύεσ που προςφϋρονται από το διαδικτυακό πληροφοριακό ςύςτημα τησ
ΔΑΣΤΑ (http://pa.teipat.gr) και αφορούν ςτο θεςμό τησ Πρακτικόσ Άςκηςησ (ΠΑ)
των φοιτητών/τριων του Ιδρύματοσ κατηγοριοποιούνται ςε:
Α. Υπηρεςύεσ διϊθεςησ και διαχεύριςησ θϋςεων ΠΑ από φορεύσ απαςχόληςησ (ΦΑ).
Β. Υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ παρακολούθηςησ τησ απαιτούμενησ εκπαιδευτικόσ
διαδικαςύασ για την ϋναρξη, υλοπούηςη και αξιολόγηςη-λόξη των ΠΑ.

• Ηλεκτρονικό αναζότηςη
φορϋα απαςχόληςησ (ΦΑ)
για πραγματοπούηςη τησ
ΠΑ.
• Ηλεκτρονικό εκδόλωςη
ενδιαφϋροντοσ ςε
δημοςιεύςεισ/αγγελύεσ
ΦΑ.
• Ηλεκτρονικό
ςυμπλόρωςη και
εκτύπωςη αιτόςεων
ϋναρξησ &
χρηματοδότηςησ ΠΑ.
• Προςκόμιςη των
ανωτϋρων αιτόςεων και
τησ βεβαύωςησ αποδοχόσ
ΦΑ ςτη γραμματεύα του
τμόματοσ.

Υορέασ Απαςχόληςησ

Υοιτητήσ/τρια

Κατά την Έναρξη τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ

• Εγγραφό ςτο
πληροφοριακό ςύςτημα
ΠΑ τησ ΔΑΣΤΑ.
• Ηλεκτρονικό δημοςύευςη
αγγελιών προςφερόμενων
θϋςεων ΠΑ.
• Ηλεκτρονικό ενημϋρωςη
για εκδόλωςη
ενδιαφϋροντοσ από
φοιτητϋσ/τριεσ και λόψη
ςτοιχεύων επικοινωνύασ.
• Επιλογό φοιτητό/τριασ
και χορόγηςη βεβαύωςησ
αποδοχόσ για
πραγματοπούηςη ΠΑ.

Επιτροπή ΠΑ Σμήματοσ: Ηλεκτρονικό ϋγκριςη/απόρριψη των αιτόςεων ϋναρξησ
και χρηματοδότηςησ ΠΑ και οριςμόσ εποπτών καθηγητών ΠΑ. Αυτόματη
ηλεκτρονικό ειδοπούηςη εποπτών καθηγητών ΠΑ και φορϋων απαςχόληςησ.
Αυτόματη εκτύπωςη των ειδικών ςυμβϊςεων εργαςύασ.

Κατά τη Διάρκεια τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ
O/H Υοιτητήσ/τρια:
Συμπληρώνει ηλεκτρονικϊ ανϊ ημϋρα το βιβλύο ΠΑ.
Ο Υορέασ Απαςχόληςησ:
Συμπληρώνει και υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ τισ μηνιαύεσ αναφορϋσ του για
την ΠΑ του/τησ φοιτητό/τριασ.
Ο Επόπτησ Καθηγητήσ:
- Ελϋγχει, μϋςω του πληροφοριακού ςυςτόματοσ, τη ςυμπλόρωςη του
βιβλύου ΠΑ από τον φοιτητό/τρια και τισ μηνιαύεσ αναφορϋσ του ΦΑ.
- Υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ τισ μηνιαύεσ αναφορϋσ του για την ΠΑ του/τησ
φοιτητό/τριασ.
- Συμπληρώνει ηλεκτρονικϊ τα πρακτικϊ επικοινωνύασ/επύςκεψησ ςτο ΦΑ

Κατά τη Λήξη τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ
Ο Υοιτητήσ/τρια:
- Συμπληρώνει και υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ:
α. την τελικό ϋκθεςη του βιβλύου ΠΑ.
β. το ερωτηματολόγιο αξιολόγηςησ του φοιτητό/τριασ.
γ. την τεχνικό ϋκθεςη (ανϋβαςμα αρχεύου).
δ. την αύτηςη επικύρωςησ τησ ΠΑ.
- Προςκομύζει την αύτηςη επικύρωςησ τησ ΠΑ, τη βεβαύωςη υλοπούηςησ
από το ΦΑ και τα λοιπϊ εγγρϊφα του ΦΑ ςτη γραμματεύα του τμόματοσ.
Ο Υορέασ Απαςχόληςησ:
- Συμπληρώνει και υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ:
α. την εξαμηνιαύα αναφορϊ του για την ΠΑ του φοιτητό/τριασ.
β. το ερωτηματολόγιο αξιολόγηςησ του φοιτητό/τριασ.
- Χορηγεύ ςτο/η φοιτητό/τρια:
α. τη βεβαύωςη υλοπούηςησ τησ ΠΑ,
β. τισ εβδομαδιαύεσ-μηνιαύεσ αναφορϋσ και την εξαμηνιαύα αναφορϊ του,
γ. το ερωτηματολόγιο αξιολόγηςησ του/τησ φοιτητό/τριασ.

Ο Επόπτησ Καθηγητήσ:
- Ελϋγχει - αξιολογεύ τη τελικό ςυμπλόρωςη του βιβλύου ΠΑ, τη
τεχνικό ϋκθεςη και τα ερωτηματολόγια αξιολόγηςησ του/τη
φοιτητό/τριασ & του ΦΑ.
- Συμπληρώνει και υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ:
α. την εξαμηνιαύα αναφορϊ του,
β. τη τελικό ϋκθεςό του (επικύρωςη ό μη τησ ΠΑ φοιτητό/τριασ),
γ. το ερωτηματολόγιο του επόπτη καθηγητό.

Επιπλϋον, το Γραφεύο ΠΑ, μϋςω του πληροφοριακού ςυςτόματοσ τησ
ΔΑΣΤΑ, παρϋχει ςυνεχό ενημϋρωςη για το κανονιςτικό πλαύςιο που
διϋπει τον θεςμό τησ ΠΑ, πληροφορύεσ για τισ δυνατότητεσ
χρηματοδότηςησ των ΠΑ του Ιδρύματοσ, καθώσ και οδηγύεσ για
όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ (εγχειρύδια χρόςησ του πληροφοριακού
ςυςτόματοσ για φοιτητϋσ, φορεύσ απαςχόληςησ και επόπτεσ
καθηγητϋσ - κανονιςμού ΠΑ των τμημϊτων του Ιδρύματοσ).

Γραφείο Πρακτικήσ Άςκηςησ
ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ
Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι
Σ.Κ. 26 334 - Πάτρα
Κτίριο ΕΤΠ, 2oσ όροφοσ
τηλ.: 2610 369092
e-mail: pa@teipat.gr
web: http://pa.teipat.gr

Το ϋργο υλοποιεύται ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Εκπαύδευςη και Δια Βύου
Μϊθηςη» και ςυγχρηματοδοτεύται από την Ευρωπαώκό Ένωςη (Ευρωπαώκό Κοινωνικό ΤαμεύοΕΚΤ) και από εθνικούσ πόρουσ.

