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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Τηλ. 2310-013414
e-mail: placemnt@it.teithe.gr

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

Φορέας απασχόλησης: ......................................................................................................................................
Διάρκεια απασχόλησης : Από ____/____/20______ μέχρι ____/____/20_____
Εξάμηνο : Χειμερινό/Εαρινό 20____ - 20____
Ημερομηνία: ..../..../........
Σας παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο με τη δέουσα προσοχή και ειλικρίνεια. Οι
απαντήσεις σας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα συμβάλουν στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του θεσμού
της πρακτικής άσκησης, προς το κοινό όφελος όλων των φορέων που συμμετέχουν. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα
προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους.

α/α

Ερωτήσεις

1.

Πόσο ικανοποιητική θεωρείτε την ενημέρωση που σας παρείχε το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την έναρξη της Πρακτικής σας
Άσκησης;

2.

3.

4.

Πόσο ικανοποιητική θεωρείτε την βοήθεια που σας παρείχε το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια της Πρακτικής σας
Άσκησης;
Είστε ικανοποιημένος από την επιλογή του φορέα διεκπεραίωσης της
Πρακτικής σας Άσκησης;

καθόλου

λίγο αρκετά πολύ

πάρα
πολύ































Η τελική επιλογή του φορέα πραγματοποιήθηκε με βάση:
(επιλέξτε ένα από τα παρακάτω)
Προσωπικές γνωριμίες
Συστάσεις από καθηγητές

 Συνέντευξη  Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης
 Συστάσεις από τρίτους
 Άλλο...........................................................

5.

Ήταν το αντικείμενο εργασίας σας σαφές και καθορισμένο;











6.

Πόσο καλή ήταν η συνεργασία σας με τον εργασιακό Επιβλέποντα
του φορέα;
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7.

Πόσο συχνά επικοινωνείτε με τον εργασιακό Επιβλέποντα του φορέα;

8.

Είστε επιμελής ( και εσείς και ο Επιβλέπων )
Βιβλιάριου Πρακτικής Άσκησης;































10. Σε ποιο βαθμό, εκτός από το κύριο αντικείμενο εργασίας, εκτελούσατε
περιστασιακά και άλλες άσχετες με το αντικείμενο δραστηριότητες;











11. Είστε ικανοποιημένος(-η) από το μισθό σας;











9.

στην τήρηση του

Είστε ικανοποιημένος(-η) από τη συνεργασία
υπόλοιπους συναδέλφους της επιχείρησης;

σας

με

τους

12. Κάνετε υπερωρίες κατά την Πρακτική σας Άσκηση;
Ναι

Όχι

13. Σε περίπτωση που κάνετε υπερωρίες, υπάρχει επιπρόσθετη αμοιβή;
Ναι

Όχι

14. Πόσες ώρες την εβδομάδα – εκτός ωραρίου – απ’ τον ελεύθερο χρόνο σας αφιερώσατε ώστε να ανταποκριθείτε
στις απαιτήσεις της εργασίας σας
[....] 0 ώρες
[....] 1-2 ώρες
[....] 3-6 ώρες
[....] 7-10 ώρες
[....] πάνω από 10 ώρες
15. Με ποια ιδιότητα απασχοληθήκατε
[....] Αναλυτής Εφαρμογών
[....] Διαχειριστής Δικτύου
[....] Αναλυτής Συστημάτων
[....] Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
[....] Προγραμματιστής Εφαρμογών
[....] Προγραμματιστής Συστημάτων
[....] web developer
[....] Service Η/Υ
[....] Άλλο.................................................................
16. Πόσο καλή ήταν η συνεργασία σας με τον Ακαδημαϊκό Επόπτη;
17. Θεωρείτε ότι οι θεωρητικές γνώσεις που λάβατε από το Τμήμα σας
ήταν επαρκείς ώστε να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις της εργασίας
σας;
18. Θεωρείτε ότι οι πρακτικές γνώσεις που λάβατε από το Τμήμα σας
ήταν επαρκείς ώστε να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις της εργασίας
σας;
19. Σε ποιο βαθμό απασχοληθήκατε με κάποιο αντικείμενο, το οποίο δεν
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είχατε διδαχθεί;
20. Σε ποιο βαθμό σας βοήθησε το υπόβαθρο γνώσεων που αποκτήσατε
στο Τμήμα, ώστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του αντικειμένου
που δεν είχατε διδαχθεί











21. Επιλέξτε μέχρι 5 από τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα που διδαχθήκατε και που αποδείχθηκαν πιο ωφέλιμα
κατά την πρακτική σας άσκηση. (Παρακαλούμε σημειώστε τα 5 αντικείμενα με αριθμούς από το 1 έως το 5 για να
δηλώσετε τη σειρά σημαντικότητας, θέτοντας το 1 στο πιο σημαντικό)
[....] Γλώσσες/Μεθοδολογίες Προγραμματισμού
[....] Αρχιτεκτονική Η/Υ
[....] Λειτουργικά Συστήματα
[....] Δίκτυα
[....] Πληροφοριακά Συστήματα
[....] Βάσεις Δεδομένων

[....] Πολυμέσα
[....] Τεχνητή Νοημοσύνη/Ευφυή Συστήματα
[....] Γραφικά
[....] Οργάνωση Διοίκηση Επιχειρήσεων
[....] Διαδίκτυο
[....] Άλλο.................................................................

22. Επιλέξτε μέχρι 3 θεματικά αντικείμενα που δεν διδαχθήκατε και που από την εμπειρία που αποκτήσατε στην
πρακτική σας άσκηση θεωρείτε πως είναι απαραίτητο να προστεθούν στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
1. _________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
23. Σε ποιο βαθμό εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις σας από την Πρακτική σας
Άσκηση;











24. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει η εμπειρία που
αποκτήσατε στην επαγγελματική σας εξέλιξη;





















25. Προσληφθήκατε στο φορέα, στον οποίο κάνατε την πρακτική σας
άσκηση; Ναι
Όχι
26. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον απ’ το φορέα για πρόσληψη μετά το πέρας
της πρακτικής άσκησης;

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε!
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Τηλ. 2310-013414
e-mail: placemnt@it.teithe.gr

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ
Όνομα Επιβλέποντα : ______________________________________________________________________
Όνομα Ασκούμενου Φοιτητή : _______________________________________________________________
Φορέας απασχόλησης : ____________________________________________________________________
Διάρκεια απασχόλησης : Από ____/____/20______ μέχρι ____/____/20_____
Ημερομηνία: ___/___/______
Σας παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο με τη δέουσα προσοχή και ειλικρίνεια. Οι
απαντήσεις σας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα συμβάλουν στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του θεσμού
της πρακτικής άσκησης, προς το κοινό όφελος όλων των φορέων που συμμετέχουν. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα
προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους.

α/α

Ερωτήσεις

1.

Πόσο σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος ήταν ο
φορέας ( επιχείρηση/οργανισμός/υπηρεσία) στον οποίο τοποθετήθηκε
ο ασκούμενος;

2.

3.

Πόσο σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος ήταν η θέση
απασχόλησης στην οποία τοποθετήθηκε ο ασκούμενος;

5.

λίγο αρκετά πολύ

πάρα
πολύ





















Με ποια ιδιότητα απασχολήθηκε ο ασκούμενος;
[....] Αναλυτής Εφαρμογών
[....] Αναλυτής Συστημάτων
[....] Προγραμματιστής Εφαρμογών

4.

καθόλου

[....] Διαχειριστής Δικτύου
[....] Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
[....] Προγραμματιστής Συστημάτων

[....] web developer
[....] Service Η/Υ
[....] Άλλο........................................

Πόσο καλή ήταν η συνεργασία σας με τον ακαδημαϊκό επόπτη του
ασκούμενου;











Πόσο ικανοποιημένος είστε από την απόδοση του ασκούμενου;
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6.

Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία του ασκούμενου με τους
υπόλοιπους συναδέλφους της επιχείρησης;

7.

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα βοηθήσει τον ασκούμενο η εμπειρία
που απέκτησε στην επαγγελματική του εξέλιξη;

8.

9.

Θεωρείτε ότι οι θεωρητικές γνώσεις που έλαβε ο ασκούμενος από το
Τμήμα ήταν επαρκείς ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της
εργασίας του;
Θεωρείτε ότι οι πρακτικές γνώσεις που έλαβε ο ασκούμενος από το
Τμήμα ήταν επαρκείς ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της
εργασίας του;

10. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι βοήθησε τον ασκούμενο το υπόβαθρο
γνώσεων που απέκτησε από το Τμήμα, ώστε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της εργασίας του;
11. Θα προτείνατε την τοποθέτηση και άλλων σπουδαστών στην
επιχείρηση/υπηρεσία/οργανισμό;
12. Προσλάβατε τον ασκούμενο στο φορέα σας μετά το πέρας της
πρακτικής του άσκησης;
13. Ενδιαφέρεστε να προσλάβετε τον ασκούμενο στο φορέα σας μετά το
πέρας της πρακτικής του άσκησης;





































































Ναι
Όχι


Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε!
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Τηλ. 2310-013414
e-mail: placemnt@it.teithe.gr

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΟΠΤΗ

Όνομα Επόπτη : _________________________________________________________________________
Όνομα Ασκούμενου Φοιτητή : _______________________________________________________________
Φορέας απασχόλησης : ____________________________________________________________________
Διάρκεια απασχόλησης : Από ____/____/20______ μέχρι ____/____/20_____
Ημερομηνία: ___/___/______
Σας παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο με τη δέουσα προσοχή και ειλικρίνεια. Οι
απαντήσεις σας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα συμβάλουν στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του θεσμού
της πρακτικής άσκησης, προς το κοινό όφελος όλων των φορέων που συμμετέχουν. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα
προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους.

Ερωτήσεις

καθόλου

1.

Πόσο σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος ήταν ο
φορέας ( επιχείρηση/οργανισμός/υπηρεσία) στον οποίο τοποθετήθηκε
ο ασκούμενος;











2.

Πόσο σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος ήταν η θέση
απασχόλησης στην οποία τοποθετήθηκε ο ασκούμενος;











3.

Ήταν το αντικείμενο
καθορισμένο;

και











4.

Πόσο ικανοποιητική ήταν η εκπαίδευση
εργασιακό Επιβλέποντα;

του ασκούμενου από τον











5.

Πόσο ικανοποιητική κρίνετε την καθοδήγηση του ασκούμενου από
τον εργασιακό Επιβλέποντα;











6.

Πόσο καλή ήταν η συνεργασία σας με τον εργασιακό Επιβλέποντα
του φορέα;











7.

Πόσο ικανοποιημένο κρίνατε τον εργασιακό Επιβλέποντα από την
απόδοση του ασκούμενου;
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εργασίας

του

ασκούμενου

σαφές

λίγο αρκετά πολύ

πάρα
πολύ

α/α

8.

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα βοηθήσει τον ασκούμενο η εμπειρία
που απέκτησε στην επαγγελματική του εξέλιξη;











9.

Θα προτείνατε την τοποθέτηση και άλλων φοιτητών στην επιχείρηση/
υπηρεσία/οργανισμό;











Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε!
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