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Θέμα: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος 
Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.  

 
 
 Κατά τη διάρκεια του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής 
Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
ασκήθηκαν συνολικά 171 φοιτητές του Τμήματος. Από αυτούς ολοκλήρωσαν με 
επιτυχία το σύνολο της πρακτική τους άσκησης οι 161, ενώ διέκοψαν την 
άσκησή τους νωρίτερα από την προγραμματισμένη λήξη της 10 φοιτητές. Από 
αυτούς οι 9 διέκοψαν επικαλούμενοι προσωπικούς τους λόγους, ενώ ο δέκατος 
λόγω πρόσληψής του από την εταιρεία στην οποία ασκούνταν. Οι 151 φοιτητές 
πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση σε φορείς του ιδιωτικού τομέα 
και οι 20 σε φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα. Επετεύχθη 
απορρόφηση του συνόλου του ποσού που είχε προϋπολογισθεί για την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, δηλαδή για την πρακτική 
άσκηση φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
(απορρόφηση 100%). 
 Ο ανωτέρω αριθμός χρηματοδοτούμενων θέσεων κρίνεται σημαντικά 
περιορισμένος για τις ανάγκες του Τμήματος, καθώς το Πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης, λόγω και του αντικειμένου που θεραπεύει το Τμήμα, γνωρίζει μεγάλη 
αποδοχή τόσο από τους φοιτητές του όσο και από μεγάλο αριθμό φορέων, 
ιδίως εταιρειών του χώρου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. 
Συνεπώς, θα ήταν σκόπιμη η αύξηση διαθέσιμων χρηματοδοτούμενων θέσεων 
του Τμήματος. 
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 Η διαίρεση του προγράμματος σε φάσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει 
χρονική ασυνέχεια δημιουργεί σημαντικά προβλήματα τόσο στην οργάνωση του 
προγράμματος από το Τμήμα όσο, κυρίως, στους φοιτητές, οι οποίοι δεν 
μπορούν να οργανώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους. Υπάρχουν δε και 
κατηγορίες φοιτητών οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 
πρακτική άσκηση καθώς το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα παραμένει ανενεργό 
για αρκετούς μήνες αναμένοντας την έναρξη της επόμενης φάσης.  
 Στα αρνητικά του προγράμματος εντάσσεται η σημαντική μείωση του 
προϋπολογισμού του για διοικητική υποστήριξη αυτού καθώς και για 
προμήθεια αναλωσίμων. Απαράδεκτο θεωρείται το γεγονός ότι, ενώ είχε 
προϋπολογιστεί το σημαντικά μικρό ποσό των 300€ για προμήθεια 
αναλωσίμων κατά την τελευταία φάση του προγράμματος, δεν κατέστη δυνατή 
η προμήθειά τους, για λόγους άγνωστους έως τώρα στο Τμήμα.   

Από την μέχρι τώρα εμπειρία και κυρίως από την επικοινωνία τόσο με 
τους φοιτητές όσο και με τους φορείς απασχόλησης προκύπτει ότι είναι 
αναγκαία η αύξηση του χρονικού διαστήματος που χρηματοδοτεί το 
πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να φτάνει έως και τους 6 μήνες 
πρακτικής άσκησης για πλήρη απασχόληση, καθώς και η αύξηση της αμοιβής 
προς τους φοιτητές, η οποία θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στα 420 
ευρώ ανά μήνα πλήρους απασχόλησης. 

Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η άμεση επανέναρξη χρηματοδοτούμενου 
προγράμματος για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος με 
γενναία αύξηση του αριθμού των φοιτητών που θα μπορούν να ενταχθούν σε 
αυτό, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των φοιτητών, αλλά 
και από την πλευρά των φορέων απασχόλησης, ιδιαίτερα δε των εταιρειών και 
επιχειρήσεων του χώρου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.   
   

Η  Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος 
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