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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ___________________ 

 
Επιστημονικά Υπεύθυνος: __________________, (Βαθμίδα _____________________) 

Σχολή/Τμήμα _____________________ 
Tομέας _____________________________ 

Τ. Θ. Παν. ____________, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ. 2310 99 ____________ - Fax 2310 99 _____________ 

e-mail: _________________________ 
 

                   
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ 
 
                                                                                               Θεσσαλονίκη, ___________________ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ 

Ονοματεπώνυμο  
ΑΕΜ Τμήματος  
Τηλ., e-mail  
Αντικείμενο Π.Α.  
Έναρξη/ Λήξη Π.Α.  

ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Π.Α. 

Επωνυμία  
Δραστηριότητα  
Διεύθυνση Φορέα  
Επόπτης Π.Α.  
Τηλ., Fax, e-mail  

ΕΠΟΠΤΗΣ Π.Α. - ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ 

Ονοματεπώνυμο  
Βαθμίδα  
Τηλ., Fax, e-mail  
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1: Σε ποιές από τις δραστηριότητές της υπηρεσίας/οργανισμού/επιχείρησης απασχοληθήκατε; 
 

Ερευνητικές Διοικητικές Εκπαιδευτικές Εφαρμογών Άλλες 
 
Διευκρινίστε ποιος (ποιοι) ήταν ο τομέας (οι τομείς) απασχόλησής σας στον φορέα που ασκηθήκατε 
_____________________________________________________________________________ 
 
2: Πώς κρίνετε την προθυμία υποστήριξής σας από τους εργαζόμενους στην υπηρεσί-

α/οργανισμό/επιχείρηση; (1 για μέτριο, 2 για ικανοποιητικό, 3 για μέγιστο βαθμό) 
 

1 2 3 
 
3: Σε τι βαθμό ανταποκρίθηκε η υπηρεσία/οργανισμός/επιχείρηση στις ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ σας; 
  (1 για μέτριο, 2 για ικανοποιητικό, 3 για μέγιστο βαθμό) 
 

1 2 3 
 
4: Πώς αξιολογείτε τις θεωρητικές σας γνώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες που σας ανατέθηκαν; 
 (1 για μέτριο, 2 για ικανοποιητικό, 3 για μέγιστο βαθμό) 
 

1 2 3 
 
5: Πώς αξιολογείτε τις πρακτικές σας γνώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες που σας ανατέθηκαν; 
 (1 για μέτριο, 2 για ικανοποιητικό, 3 για μέγιστο βαθμό) 
 

1 2 3 
 
6: Πώς εκτιμάτε την επίδραση της παρουσίας σας στη λειτουργία της υπηρεσί-

ας/οργανισμού/επιχείρησης; (θετική, αρνητική ή ουδέτερη);  
 

ΘΕΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ 
 
7: Σε σχέση με τις δραστηριότητες της υπηρεσίας/οργανισμού/επιχείρησης που ασκηθήκατε, η περίοδος 
πραγματοποίησης της Πρακτικής σας Άσκησης ήταν κατάλληλη; 

ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ      
 
 Εάν όχι, ποια εποχή του έτους θεωρείτε καταλληλότερη;  

 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ  ΑΝΟΙΞΗ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

 
8: Εκτιμάτε ότι η διάρκεια της Πρακτικής σας Άσκησης ήταν επαρκής για τη γνωριμία του μελλοντικού 
σας επαγγελματικού χώρου και την απόκτηση χρήσιμων εμπειριών και γνώσεων;  

ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ      
 
Τι προτείνετε σε περίπτωση αρνητικής απάντησης;  
 

2 ΜΗΝΕΣ 3 ΜΗΝΕΣ 4 ΜΗΝΕΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ 
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9: Εκτιμάτε ότι το όφελος σας από την Πρακτική σας Άσκηση θα ήταν σημαντικότερο στην περίπτωση  
που θα είχατε διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς σε ορισμένα διδασκόμενα μαθήματα ανάλογα με την 
κατεύθυνση των σπουδών σας;  

ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ      
 
10: Τι προτείνετε για το χρόνο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης; Είναι καλύτερο 
 (1) να πραγματοποιείται στο τέλος του 4ου έτους σπουδών ανεξάρτητα από την επιτυχή εξέταση κά-

ποιων υποχρεωτικών μαθημάτων των προηγούμενων ετών ή 
 (2) θεωρείτε  ως απαραίτητη προϋπόθεση την παρακολούθηση κα την επιτυχή εξέταση σε κάποια μα-

θήματα (μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανάλογα με την κατεύθυνση των σπουδών σας; 
 

1 Τέλος του 4ου έτους σπουδών ανεξάρ-
τητα από την επιτυχή εξέταση σε κά-
ποια μαθήματα  

2  Μετά το 4ο έτος σπουδών και με την προϋ-
πόθεση επιτυχούς εξέτασης σε κάποια μα-
θήματα ανάλογα με την κατεύθυνση σπου-
δών. 

 
11: Ανταποκρίθηκε η συνολική Πρακτική σας Άσκηση, έτσι όπως πραγματοποιήθηκε,  στις προσωπι-

κές σας προσδοκίες; 
ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ      

 
12: Με βάση την εμπειρία σας, ποια κύρια γνωστικά αντικείμενα και ειδικές γνώσεις θεωρείτε ως απο-

λύτως απαραίτητα για τον απόφοιτο της ………….Σχολής/Τμήματος προκειμένου να ανταποκριθεί 
επιτυχώς ως .....................(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) στις δραστηριότητες της υπηρεσί-
ας/οργανισμού/επιχείρησης, που ασκηθήκατε;  

 
1  2   3  

 
13. Πώς αξιολογείτε το φορέα υποδοχής σας ως προς την καταλληλότητά του για την Πρακτική Άσκη-
ση των συναδέλφων σας των επόμενων ετών;  (1 για μέτριο, 2 για ικανοποιητικό, 3 για μέγιστο βαθμό) 
 

1 2 3 
 
14: Προτείνετε να συμπεριληφθεί (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) σε βάση δεδομένων ο φορέας υποδοχής σας για τη δυ-

νατότητα επιλογής του από συναδέλφους σας των επόμενων ετών στα πλαίσια της Πρακτικής τους 
Άσκησης;  

ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ      


