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ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 
 

 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

ΚΩ∆. ΕΝΤΥΠΟΥ: Γ 

 

 

  

Γ.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1
: 

.............................................................................................................................................................. 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

................................................................................................................................................................ 

 (περιοχή)  (οδός)  (αριθµός)  (ταχ. κωδ.) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ....................................................... FAX: ............................................................ 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ……….................................................................................................................... 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

................................................................................................................................................................ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:............................................................................................... 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ................................................................................................................ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: .................................................................................................... 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:......................................................................................................................................... 

 

Σηµείωση: Παρακαλείσθε να µη σηµειώνετε στα κουτιά που σηµειώνονται µε αστερίσκους 
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ΚΩ∆. ΕΝΤΥΠΟΥ: Γ 

 

 

Γ.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

  

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αξιολόγηση 
1. Επάρκεια της χρονικής διάρκειας της πρακτικής άσκησης ***|__| 

 Η γνώµη σας θα ήταν: 

1. Μεγαλύτερη διάρκεια της πρακτικής άσκησης   

2. Ίδια χρονική διάρκεια             

3. Μικρότερη χρονική διάρκεια    

 

1. |__|  

2. |__| 

3. |__|  

2. Ανταπόκριση του περιεχοµένου της πρακτικής άσκησης  στις 

δεξιότητες, που ζητούνται στην αγορά εργασίας 

 

***|__| 

 1. Σηµαντικός                                  

2. Μέτριος   

3. Μικρός 

4. ∆εν υπήρχε 

1. |__|  

2. |__| 

3. |__| 

4. |__| 

3.  Ανταπόκριση του περιεχοµένου της πρακτικής άσκησης στο επίπεδο 

δεξιοτήτων και εµπειρίας των φοιτητών 

 

***|__| 

 1. Καµία                                  

2. Μικρή   

3. Ικανοποιητική 

4. άλλο (αναφέρατε)……………………………………………….. 

1. |__|  

2. |__| 

3. |__| 

4. |__| 

4. Ανταπόκριση του περιεχοµένου της πρακτικής άσκησης στις 

προσδοκίες των φοιτητών 

 

***|__| 

 1. Καµία                          

2. Μικρή   

3. Ικανοποιητική       

4. άλλο (αναφέρατε)…………………………………………………. 

1. |__|  

2. |__| 

3. |__| 

4. |__| 

5. Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός γραφείου (Η/Υ, λογισµικά κ.λπ.) 

ήταν επαρκής για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης 

 

***|__| 

 1. Ανεπαρκής 

2. Σχετικά επαρκής  

3. Επαρκής  

4. άλλο (αναφέρατε)…………………………………………………. 

1. |__|  

2. |__| 

3. |__| 

4. |__| 

6. Προχωρήσατε σε βελτιωτικές προτάσεις ως εργοδότης κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής άσκησης του φοιτητή; 

 

***|__| 

 Όχι 

Ναι 

Αν ναι, µπορείτε να τις αναφέρατε:…………………………………... 

………………………………………………………………………. 

1. |__|  

2. |__| 

 

***|__|__| 

7. Μπορείτε να αναφέρετε το βαθµό αποδοχής εκ µέρους του επόπτη 

των βελτιωτικών σας προτάσεων 

 

***|__| 

 1. ∆εν υπήρξε συνεργασία 

2. ήταν µικρός ο βαθµός 

3. Υπήρξε αποδοχή των προτάσεών µου 

4. Άλλο (αναφέρατε)…………………………………………………. 

1. |__|  

2. |__| 

3. |__| 

4. |__| 

8. Μπορείτε να αναφέρετε το βαθµό αποδοχής εκ µέρους του φοιτητή 

των βελτιωτικών σας προτάσεων 

 

***|__ 

 1. ∆εν υπήρξε συνεργασία 

2. ήταν µικρός ο βαθµός 

3. Υπήρξε αποδοχή των προτάσεών µου 

4. άλλο (αναφέρατε)…………………………………………………… 

1. |__|  

2. |__| 

3. |__| 

4. |__|  
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ΚΩ∆. ΕΝΤΥΠΟΥ: Γ 

 

 

Γ.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

  

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 

(1 - 10) 

9. Συµβολή της πρακτικής άσκησης στην ανάπτυξη επαγγελµατικής 

δεξιότητας και απόκτηση ουσιαστικής εµπειρίας 

 

***|__|__| 

 1. Μικρή  

2. Σχετικά σηµαντική  

3. Σηµαντική 

4. Άλλο (αναφέρατε)…………………………………………………… 

1. |__|  

2. |__| 

3. |__| 

4. |__| 

10. Χρησιµότητα των αντικειµένων της θεωρητικής εκπαίδευσης για την 

πρακτική άσκηση 

 

***|__|__| 

 1. Μικρή  

2. Σχετικά σηµαντική  

3. Σηµαντική 

4. Άλλο (αναφέρατε)…………………………………………………… 

1. |__|  

2. |__| 

3. |__| 

4. |__| 

11. Βαθµός γενικής ικανοποίησης από την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο 

του υλοποιηθέντος προγράµµατος 

 

***|__|__| 

 1. Μικρός  

2. Σχετικά σηµαντικός 

3. Σηµαντικός 

4. Άλλο (αναφέρατε)…………………………………………………… 

 

12. Η επιχείρηση χρησιµοποίησε τους φοιτητές σε θέση ανάλογη µε την 

ειδικότητά τους; 

ΝΑΙ  |__|  

 

ΟΧΙ  |__| 

13. Το συµπέρασµα από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, που 

προκύπτει είναι ότι:  

 

***|__|__| 

 1. Η γνώση που είχαν αποκτήσει οι φοιτητές ήταν επαρκής και σύγχρονη 

για τις ανάγκες της επιχείρησης    

2. Η γνώση που είχαν αποκτήσει οι φοιτητές ήταν µεν ανεπαρκής αλλά 

σύγχρονη για τις ανάγκες της επιχείρησης     

3. Η γνώση που είχαν αποκτήσει οι φοιτητές ήταν επαρκής αλλά όχι 

σύγχρονη για τις ανάγκες της επιχείρησης   

4. Η γνώση που είχαν αποκτήσει οι φοιτητές ήταν ανεπαρκής και όχι 

σύγχρονη για τις ανάγκες της επιχείρησης   

 

                

  |__|   1 

 

             |__|   2 

 

             |__|   3 

 

 |__|   4 

14. Εάν οι γνώσεις των φοιτητών που έκαναν την πρακτική δεν ήταν 

ικανοποιητικές, η επιχείρηση προτείνει:  

 

***|__|__| 

 1. Την εισαγωγή νέων µαθηµάτων       

2. Την προσαρµογή των διδασκόµενων µαθηµάτων στις σύγχρονες ανάγκες

       

3. Την χρησιµοποίηση πολυµέσων στη διδασκαλία των µαθηµάτων 

        

4. Την εξοικείωση µε συγκεκριµένα πακέτα στους υπολογιστές  

        

5. Άλλο (προσδιορίστε) …………………………………………  

 

             |__|   1   

              

             |__|   2 

             |__|   3 

 

             |__|   4 

 

 |__|  5 
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ΚΩ∆. ΕΝΤΥΠΟΥ: Γ 

 

 

Γ.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  

 

 

Παρακαλείσθε να διατυπώστε συγκεκριµένες προτάσεις για τη βελτίωση του περιεχοµένου  

και των διαδικασιών της πρακτικής άσκησης 
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