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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο τέλος της ΠΑ από τους φοιτητές που επιδοτούνται από το έργο 

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» 
 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική για το Ίδρυμα καθώς συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που θα 

αξιοποιηθούν αποκλειστικά για την αποτίμηση της λειτουργίας και τη βελτίωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης. Το 

ερωτηματολόγιο είναι εμπιστευτικό και παραδίδεται από το φοιτητή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος, χωρίς να 

κοινοποιείται στον επόπτη ή στο φορέα. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 

Ονοματεπώνυμο   

Τμήμα φοίτησης  

Έναρξη /Λήξη πρακτικής άσκησης  

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Επωνυμία  

Υπεύθυνος Φορέα  

Διεύθυνση/ Πόλη  

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου επίβλεψης  

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον υπεύθυνο  Email:  

  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Ονοματεπώνυμο   

 

Αποτιμήστε παρακάτω χρησιμοποιώντας την εξής Βαθμολογική Κλίμακα 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Μέτρια Ικανοποιητική Πολύ καλή 

 
 

Αξιολογήστε τα ακόλουθα σημειώνοντας x στο αντίστοιχο τετράγωνο:  

 

Α. Συνάφεια – Προετοιμασία - Επάρκεια γνώσεων φοιτητή 1 2 3 4 5 
Το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών σου είναι συναφές με τα αντικείμενα δραστηριότητας του φορέα 

απασχόλησης; 
     

Είχες προετοιμαστεί κατάλληλα από το Τμήμα για την εξάσκηση;      
Πώς κρίνεις το επίπεδο των θεωρητικών σου γνώσεων σε σχέση με τις ανάγκες του συγκεκριμένου φορέα;      
Πώς κρίνεις το επίπεδο της τεχνικής σου κατάρτισης σε σχέση με τις ανάγκες του συγκεκριμένου φορέα;      

 

Β. Φορέας απασχόλησης 1 2 3 4 5 
Η επιλογή του συγκεκριμένου φορέα ήταν η πιο ενδεδειγμένη για σένα;      
Ενημερώθηκες έγκαιρα από το φορέα για το αντικείμενο απασχόλησης;      
Το αντικείμενο απασχόλησης ήταν αυτό που είχε αρχικά καθοριστεί;      
Ανταποκρίθηκε ο φορέας στις υποχρεώσεις του απέναντί σου;      
Προσαρμόστηκες έγκαιρα στις συνθήκες εργασίας;      
Έμεινες ικανοποιημένος από το περιβάλλον εργασίας;      
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Β. Φορέας απασχόλησης 1 2 3 4 5 
Είχες καλή συνεργασία με τους υπευθύνους και τους άλλους εργαζόμενους στο φορέα;       
Η καθοδήγηση από τον υπεύθυνο του φορέα απασχόλησης ήταν ικανοποιητική;      
Έμεινες ικανοποιημένος από το ωράριο εργασίας;      
Πώς αξιολογείς συνολικά τη συνεργασία σου με το φορέα;      

 

Γ. Προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης 1 2 3 4 5 
Πιστεύεις ότι η εμπειρία από την πρακτική άσκηση θα  βελτιώσει τις προοπτικές σου για επαγγελματική 

απασχόληση;  
     

Υπάρχει προοπτική για μελλοντική απασχόλησή σου στο συγκεκριμένο φορέα;      
Σε ποιο βαθμό εκτιμάς ότι ο συγκεκριμένος φορέας προσφέρει προοπτικές μόνιμης απασχόλησης σε πτυχιούχους 

του Τμήματός σου; 
     

 
Δ. Οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης 1 2 3 4 5 
Έμεινες ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος σχετικά με την οργάνωση της πρακτικής άσκησης;      
Η εξεύρεση της θέσης διευκολύνθηκε ικανοποιητικά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος;      
Πώς κρίνεις τη συνεργασία σου με τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του Τμήματός σου;      
Έμεινες ικανοποιημένος από το ύψος των μηνιαίων αποδοχών σου μέσω του έργου ΕΣΠΑ;      

 

Ε. Σχόλια - Παρατηρήσεις - Προτάσεις 
Γράψε σχόλια ή άλλες γενικές παρατηρήσεις σου σχετικά με την πρακτική άσκηση και διατύπωσε προτάσεις για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του θεσμού. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόπος, Ημερομηνία:  

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:  

Υπογραφή:  

 


