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1. Γενικό Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης  

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας θεσμοθετήθηκε 

ως υποχρεωτικό μάθημα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών το ακαδημαϊκό 

έτος 1994-1995, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (από 02-06-

1994). Από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 έως και το 1999-2000, η πρακτική άσκηση 

εντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) και χρηματοδοτήθηκε από το Β’ ΚΠΣ. Κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 επιδοτήθηκε από τη γέφυρα προχρηματοδότησης του 

Γ’ ΚΠΣ και από το 2001-2004 χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.   

 

Τα τελευταία έτη, η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, που 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 

από εθνικούς πόρους. Η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης 

«Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032773 

(έναρξη Πράξης στις 01/11/2015 και λήξη Πράξης στις 31/12/2022), Άξονας 

Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης 

Πράξης, το Πάντειο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με φορείς/επιχειρήσεις του δημόσιου, 

του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την πρακτική άσκηση και τη 

μαθητεία των φοιτητών/τριών σε θεματικές ενότητες σχετικές με το γνωστικό 

αντικείμενο των σπουδών τους. Αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση της πρακτικής 

άσκησης, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται και στον Οδηγό Πρακτικής 

Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.    

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας σε φορείς των 

Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Δικαιοσύνης έχει εγκριθεί με Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ 352/ τ. Β’/ 30.03.2010). 

 

Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, η πρακτική 

άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για τη λήψη πτυχίου και εντάσσεται στα δύο 

εξάμηνα του τέταρτου (4ου) έτους σπουδών (Ζ’ και Η’ εξάμηνα). Η επιτυχής 

ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης αντιστοιχεί σε δεκαέξι (16) διδακτικές μονάδες 

(ECTS) και ο βαθμός αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης συνεκτιμάται στον βαθμό 

του πτυχίου. Στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πρακτικής άσκησης, οι 

φοιτητές/τριες ασκούνται σε φορείς σχετικούς με την επαγγελματική εφαρμογή της 

ψυχολογίας και εποπτεύονται από τους υπεύθυνους επόπτες των φορέων και από τα 

μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας, τα οποία έχουν την ευθύνη της τελικής 

βαθμολόγησης του μαθήματος της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση που 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δεν αντικαθιστά την 

πρακτική άσκηση ως μάθημα του Τμήματος. 

 

2. Σκοπός, Στόχοι και Περιεχόμενο  

 

Η πρακτική άσκηση του Τμήματος Ψυχολογίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την 

ομαλή ένταξη των φοιτητών/τριών στην αγορά εργασίας και τη δημιουργία γόνιμων 
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διασυνδέσεων ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τους χώρους εργασίας. Σκοπός της 

πρακτικής άσκησης είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και η ουσιαστικότερη 

αφομοίωση, διεύρυνση και αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που οι 

φοιτητές/φοιτήτριες απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η πρακτική 

άσκηση συμβάλλει στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις δυνατότητες 

εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης σε ποικίλους επαγγελματικούς τομείς και στην 

εξοικείωσή τους, υπό πραγματικές συνθήκες εργασίας, με τα καθήκοντα και τις 

επαγγελματικές δραστηριότητες (διαγνωστικές, παρεμβατικές, ερευνητικές) του/της 

ψυχολόγου, τηρώντας τις αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας ψυχολόγων. Η 

δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας των φοιτητών/τριών με έναν χώρο άσκησης του 

επαγγέλματος είναι σημαντική για την επιλογή της κατάλληλης κατεύθυνσης στη 

μελλοντική ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

 

Πρωτεύων στόχος της πρακτικής άσκησης είναι να δημιουργηθεί η βάση για την 

εμπέδωση των γνώσεων στην επαγγελματική πράξη, σχετικά με τον ρόλο της 

ψυχολογικής επιστήμης στην κοινωνία. Εξίσου σημαντική είναι η ενίσχυση της 

σύνδεσης του Τμήματος Ψυχολογίας με τον χώρο της αγοράς εργασίας και την 

κοινωνία. Η σύνδεση αυτή έχει την έννοια της αμφίδρομης διάδρασης, η οποία 

διευκολύνεται και διασφαλίζεται από το σύστημα εποπτείας που επιτελείται από 

κοινού από δύο επόπτες, έναν στον εργασιακό χώρο άσκησης των φοιτητών/τριών και 

ένα μέλος ΔΕΠ του Tμήματος. 

 

Κατά την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας έχουν 

τη δυνατότητα να παρατηρήσουν, να εφαρμόσουν στην πράξη και να εμπλουτίσουν 

θέσεις, μεθόδους και προσεγγίσεις που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους. Κατά την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να ενημερώνονται, 

να παρακολουθούν ή/και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του φορέα, οι οποίες 

ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν: διαδικασίες ψυχολογικής διατύπωσης, 

διάγνωσης και αξιολόγησης (π.χ. λήψη ιστορικού, ψυχολογικές δοκιμασίες, 

διαγνωστική συνέντευξη, διαδικασίες επιλογής προσωπικού), συμβουλευτικές ή/και 

θεραπευτικές παρεμβάσεις, παρακολούθηση εργασιών διεπιστημονικής ομάδας 

επαγγελματιών, εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. εσωτερική εκπαίδευση φορέα, 

παρουσίαση περιστατικού, σεμινάρια), δραστηριότητες ενημέρωσης, πρόληψης, 

ευαισθητοποίησης, ή/και αγωγής κοινότητας, δραστηριότητες έρευνας, αξιολόγησης 

υπηρεσιών και σχεδιασμού εκπαιδευτικών, κοινοτικών ή/και άλλων προγραμμάτων, 

και άλλες δράσεις και ενέργειες που εμπίπτουν στα επαγγελματικά καθήκοντα του/της 

ψυχολόγου.     

 

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος 

Ψυχολογίας αναμένεται να έχουν αναπτύξει: (α) δεξιότητες παροχής υπηρεσιών στο 

πλαίσιο που υπαγορεύει το επάγγελμα του/της ψυχολόγου, υπό εποπτεία, (β) 

κοινωνικές δεξιότητες διεπιστημονικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ευρύτερου 

συστήματος του φορέα, (γ) δεξιότητες εφαρμογής των θεωρητικών και μεθοδολογικών 

γνώσεων της ψυχολογίας σε πρακτικό επίπεδο, υπό εποπτεία, (δ) στάσεις που 

συνάδουν με την επαγγελματική και επιστημονική ταυτότητα και τα επιμέρους 

καθήκοντα του ρόλου του/της ψυχολόγου κατά την εφαρμογή του επαγγέλματος, και 

(ε) το απαραίτητο ήθος που συνάδει με την τήρηση των κανόνων και των αρχών 

δεοντολογίας κατά την άσκηση του ρόλου του/της ψυχολόγου. 
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3. Ακαδημαϊκός Συντονισμός και Επίβλεψη Πρακτικής Άσκησης  

 

Η πρακτική άσκηση οργανώνεται, συντονίζεται και εποπτεύεται από την Επιτροπή 

Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελείται από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της 

πρακτικής άσκησης και τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας. Η Επιτροπή 

Πρακτικής Άσκησης έχει την επιστημονική, διοικητική και εκτελεστική ευθύνη και 

αρμοδιότητα για την πλήρη και άρτια εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών που 

προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Διασφαλίζει τη διαφάνεια της 

πρακτικής άσκησης και ενημερώνει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες για τον σχεδιασμό 

υλοποίησής της, στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Έργο του/της Επιστημονικά 

Υπεύθυνου/ης είναι ο συντονισμός και η συνολική επίβλεψη υλοποίησης και 

αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης, τα οποία συνοδεύονται από ετήσια έκθεση 

αξιολόγησης του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής 

άσκησης, αναρτά σχετικές ανακοινώσεις και πληροφορίες στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του μαθήματος και απαντά στα ζητήματα που προκύπτουν, κατόπιν 

σχετικής επεξεργασίας τους στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Η Επιτροπή 

Πρακτικής Άσκησης ορίζεται με διετή θητεία και με δυνατότητα ανανέωσης από τη 

Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας.  

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης εφαρμόζεται ένα σύστημα διαρκούς 

διττής εποπτείας των ασκούμενων, το οποίο αποτελείται από δύο (2) 

επόπτες/επόπτριες: έναν/μία Ψυχολόγο στον χώρο όπου ασκούνται οι 

φοιτητές/φοιτήτριες, ο/η οποίος/α κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής πρέπει 

να ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό του φορέα, και ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 

Ψυχολογίας. Ο/Η συνεργάτης-ψυχολόγος που εποπτεύει τους/τις ασκούμενους/ες 

φοιτητές/τριες, εκ μέρους του φορέα, καλείται «Επιβλέπων-Σύμβουλος Ψυχολόγος». 

Από την πλευρά της εποπτείας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας, κάθε μέλος 

εποπτεύει μία ομάδα ασκούμενων που προκύπτει με ισόποσο μεταξύ αυτών 

καταμερισμό και πραγματοποιεί μαζί τους συναντήσεις (ενδεικτικά, μία συνάντηση 

στην αρχή της πρακτικής άσκησης, μία ενδιάμεσα και μία στο τέλος της πρακτικής 

άσκησης). Οι συναντήσεις με την ομάδα των ασκούμενων εστιάζουν στην καθοδήγηση 

και την παρακολούθηση της πορείας κάθε φοιτητή/φοιτήτριας, ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι του προγράμματος. Επίσης, δίνονται οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης 

των ασκούμενων, τη συγγραφή της εργασίας που καταθέτουν στο τέλος της πρακτικής 

άσκησης, και κάθε δυνατή υποστήριξη, επιστημονική, συμβουλευτική ή άλλη. 

Παράλληλα, τα μέλη ΔΕΠ μεριμνούν για την ευαισθητοποίηση των ασκούμενων ως 

προς τα ζητήματα του ήθους και της δεοντολογίας στον χώρο της πρακτικής άσκησης.  

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, προβλέπεται επικοινωνία μεταξύ των 

δύο πλευρών εποπτείας για την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία του 

προγράμματος για κάθε ασκούμενο/η φοιτητή/φοιτήτρια. Η Επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης επιβλέπει, συνολικά, την πορεία της πρακτικής άσκησης και βρίσκεται σε 

επικοινωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη για τα ζητήματα του προγράμματος.  

 

4. Υποστήριξη Πρακτικής Άσκησης 

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, συντονισμό, οργάνωση 

και υλοποίηση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Διατηρεί σταθερή επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες, καθώς 
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και με τις επιχειρήσεις και τους φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα, ώστε να διευκολύνει την ένταξη των φοιτητών/φοιτητριών στο 

πρόγραμμα και να προσελκύσει περισσότερους φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης. 

Στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης διατίθεται χώρος όπου οργανώνεται και διατηρείται 

το έντυπο και το ψηφιακό υλικό του προγράμματος και διεκπεραιώνεται η επικοινωνία 

με τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Η πρακτική άσκηση του Τμήματος Ψυχολογίας υποστηρίζεται από εξειδικευμένο 

προσωπικό (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου). Επιπλέον, 

εάν κριθεί σκόπιμο, μπορεί να συνδράμουν και συνεργάτες του Τμήματος. Το 

υποστηρικτικό προσωπικό συνεργάζεται με τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της 

Πρακτικής Άσκησης και μεριμνά για τη συνεπή και άρτια διεκπεραίωση των 

διαδικασιών που προβλέπονται για την έγκαιρη ενημέρωση των φορέων και των 

φοιτητών/τριών και για την εύρυθμη λειτουργία και ομαλή περάτωση του 

προγράμματος.  

 

5. Κριτήρια Συμμετοχής, Υποβολή Αιτήσεων και Επιλογή Φοιτητών   

 

Κατ’ εφαρμογή του Οδηγού Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, κάθε 

φοιτητής/φοιτήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο μία (1) 

φορά στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της. Η πρακτική 

άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες κατά το τέταρτο 

έτος σπουδών τους. Σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

Ψυχολογίας, δικαίωμα δήλωσης έχουν οι φοιτητές και φοιτήτριες εφόσον έχουν 

εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που ορίζει η Γενική Συνέλευση. 

 

Προκειμένου να εκπονήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες την πρακτική τους άσκηση πρέπει 

να υποβάλουν, εμπρόθεσμα, τις εξής απαραίτητες αιτήσεις/δηλώσεις: (α) δήλωση 

μαθήματος πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, (β) αίτηση 

εγγραφής στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, όπου 

σημειώνουν τουλάχιστον δύο τομείς/πλαίσια προτίμησης για την τοποθέτηση σε 

φορέα, και (γ) δήλωση εγγραφής στο μάθημα της πρακτικής άσκησης στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class) του μαθήματος. Οι προθεσμίες υποβολής 

αιτήσεων/δηλώσεων ανακοινώνονται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης 

του Τμήματος Ψυχολογίας.  

 

Οι αιτήσεις/δηλώσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών εξετάζονται από την 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο τηρεί 

αρχείο με τις αιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών. Δυνατότητα παράτασης δίνεται 

αποκλειστικά για λόγους υγείας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 

δημόσιο υγειονομικό φορέα. Πριν την έναρξη κάθε κύκλου πρακτικής άσκησης 

πραγματοποιείται έλεγχος για την εμπρόθεσμη και ορθή ολοκλήρωση των 

αιτήσεων/δηλώσεων, καθώς και εάν οι φοιτητές/τριες που εμπρόθεσμα υπέβαλαν τις 

απαραίτητες αιτήσεις/δηλώσεις πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής 

στην πρακτική άσκηση. Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Παντείου 

Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται έλεγχος ώστε η σύμβαση φοιτητών/τριών του 

Τμήματος που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ κατά την περίοδο 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης να μην συμπίπτει με την ειδική σύμβαση 
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που υπογράφεται στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.  

 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, η λίστα των συνεργαζόμενων φορέων για την πρακτική 

άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας επικαιροποιείται και τα 

διαθέσιμα πλαίσια πρακτικής άσκησης εμπλουτίζονται. Οι διαθέσιμες θέσεις 

εκπόνησης της πρακτικής άσκησης γνωστοποιούνται από το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την 

έναρξη του προγράμματος, ενδεικτικά, δύο ή τρεις εβδομάδες, ώστε να υπάρχει ο 

ανάλογος διαθέσιμος χρόνος τοποθέτησης των φοιτητών/τριών. Βασικός γνώμονας για 

την τοποθέτηση των φοιτητών/τριών είναι η κάλυψη των εκάστοτε διαθέσιμων θέσεων 

σε φορείς, ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η τοποθέτηση των φοιτητών/τριών σε φορείς 

γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και συνεπικουρείται από το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης σχετικά με την αντιστοίχιση της κατανομής των διαθέσιμων 

θέσεων στους φορείς και τις κατά δήλωση προτιμήσεις των φοιτητών/τριών. Η 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης δύναται να τοποθετήσει φοιτητή/φοιτήτρια σε φορέα 

διαφορετικό των προτιμήσεων που έχει δηλώσει, στο πλαίσιο της εύρυθμης 

υλοποίησης του συνολικού προγράμματος.  

 

Η τοποθέτηση των φοιτητών/τριών για εκπόνηση της πρακτικής άσκησης στο 

χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο καθορίζεται με βάση τις διαθέσιμες θέσεις και την 

αλφαβητική σειρά του επιθέτου του/της φοιτητή/φοιτήτριας. Στην περίπτωση που ο 

αριθμός των διαθέσιμων θέσεων σε φορείς εφαρμοσμένης ψυχολογίας είναι 

μικρότερος από τον αριθμό των δικαιούχων φοιτητών/φοιτητριών, η τοποθέτηση στις 

διαθέσιμες θέσεις πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας (ενδεικτικά: έτος σπουδών, αριθμός 

οφειλόμενων μαθημάτων). Δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής εξαμήνου από 

τους φοιτητές/τις φοιτήτριες για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης, εκτός εάν 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι που εξετάζονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ή 

στην περίπτωση που ο/η ίδιος/ίδια φοιτητής/φοιτήτρια έχει προτείνει έναν νέο φορέα. 

Επίσης, δεν προβλέπεται αλλαγή φορέα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής 

άσκησης, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι εξετάζονται από την 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Η μη έγκαιρη αποδοχή της τοποθέτησης σε φορέα, ή η 

διακοπή της πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της από τον/την 

φοιτητή/φοιτήτρια, συνεπάγεται την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης σε 

επόμενο ακαδημαϊκό έτος.            

 

6. Εκπόνηση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 

 

Η πρακτική άσκηση του Τμήματος Ψυχολογίας πραγματοποιείται με φυσική παρουσία 

των φοιτητών/τριών σε φορείς σχετικούς με την επαγγελματική εφαρμογή της 

ψυχολογίας στην Ελλάδα. Δύναται να υλοποιηθεί στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο 

του τέταρτου (4ου) έτους σπουδών. Ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και σε 

περίπτωση που ανακύπτουν έκτακτες και ειδικές ανάγκες, η Επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης δύναται να εισηγείται εναλλακτικούς τρόπους εκπόνησης πρακτικής 

άσκησης, ή/και άλλες τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν 

την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης, οι οποίες ορίζονται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας. Ενδεικτικοί εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης 

της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν την εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση, την 

οργάνωση και υλοποίηση Εργαστηρίου Πρακτικής Άσκησης, την εκπόνηση και 
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κατάθεση εφαρμοσμένης γραπτής εργασίας, τη μεταφορά του υπολειπόμενου χρόνου 

πρακτικής άσκησης σε επόμενο εξάμηνο ή σε άλλο, μεταγενέστερο του αρχικού, 

χρονικό διάστημα, και άλλες εναλλακτικές μεθόδους για την εκπλήρωση των στόχων 

του προγράμματος.         
 
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι τρεις (3) διαδοχικοί 

μήνες στον ίδιο φορέα, κατά τους οποίους κάθε ασκούμενος/η υλοποιεί διακόσιες (200) 

ώρες πρακτικής άσκησης. Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης 

διαμορφώνεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του φορέα, καθώς και τις ανάγκες του προγράμματος μαθημάτων των 

ασκούμενων. Η παρουσία του φοιτητή/της φοιτήτριας στον φορέα πρακτικής άσκησης 

υπολογίζεται σε περίπου τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, πέντε (5) έως έξι (6) ώρες την 

ημέρα, κατά το ωράριο λειτουργίας του φορέα. Με αρμοδιότητα του/της 

επόπτη/επόπτριας‐ψυχολόγου του φορέα τηρείται παρουσιολόγιο, όπου καταγράφεται 

ξεχωριστά για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης η ώρα προσέλευσης και η ώρα 

αναχώρησης του/της ασκούμενου/ασκούμενης. Οι ασκούμενοι/ες του Τμήματος 

Ψυχολογίας οφείλουν να τηρούν με συνέπεια το συμφωνημένο πρόγραμμα και το 

ωράριο λειτουργίας του φορέα. Η συμμετοχή των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών 

στις εξετάσεις μαθημάτων κατά την εξεταστική περίοδο θα πρέπει να διευκολύνεται 

από τους φορείς, στους οποίους θα προσκομίζεται υπογεγραμμένη βεβαίωση εξέτασης.  

 

Η αποζημίωση για κάθε ασκούμενο/η και το ποσό της ασφαλιστικής τους κάλυψης 

καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τους πόρους του προγράμματος ΕΣΠΑ και 

καταβάλλονται από τον ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου.  
 
Για την έναρξη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης υπογράφεται Ειδική Σύμβαση 

Πρακτικής Άσκησης σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης η διαδικασία αιτήσεων, 

επιλογής, ασφάλισης, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των φοιτητών/τριών που 

συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση βρίσκονται στην ιστοσελίδα και στον Οδηγό 

Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς επίσης στο υλικό πληροφόρησης, που 

παρέχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στους φοιτητές/στις φοιτήτριες. 

 

7. Δεοντολογία  

 

Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν 

μελετήσει προσεκτικά τους κώδικες δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής 

άσκησης, οι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να επιδεικνύουν συνέπεια στα καθήκοντα 

που τους ανατίθενται, να συνεργάζονται με τους επαγγελματίες του φορέα με γόνιμο 

τρόπο και να υιοθετούν στην πράξη τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας του ρόλου 

του ψυχολόγου.   

 

8. Φορείς Πρακτικής Άσκησης 

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ορίζει συγκεκριμένη διαδικασία ένταξης νέου φορέα 

στους συνεργαζόμενους φορείς, κατά την οποία αξιολογείται σειρά στοιχείων που 

υποβάλλει ο υποψήφιος προς ένταξη φορέας. Έμφαση δίνεται στο φυσικό αντικείμενο 

του φορέα, το οποίο πρέπει να εμπίπτει σε κάποιον από τους επιστημονικούς κλάδους 
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της Ψυχολογίας. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

αποτιμά την πρακτική άσκηση σε κάθε φορέα, βάσει τυποποιημένου εντύπου 

αξιολόγησης που συμπληρώνουν οι ασκούμενοι.  

 

Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση του Τμήματος Ψυχολογίας 

υποχρεούνται: (α) να διαθέτουν ψυχολόγο στο ανθρώπινο δυναμικό του φορέα κατά 

τη διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης, ώστε να μπορεί να αναλάβει την 

εποπτεία των ασκούμενων, και (β) να είναι εγγεγραμμένοι στην κεντρική ηλεκτρονική 

υπηρεσία υποστήριξης της πρακτικής άσκησης του Υπουργείου Παιδείας & 

Θρησκευμάτων «ΑΤΛΑΣ», μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι αντιστοιχίσεις 

ασκούμενων και φορέων σε θέσεις πρακτικής άσκησης. Ο φορέας μεριμνά ώστε οι 

θέσεις πρακτικής άσκησης να είναι αναρτημένες για το Τμήμα Ψυχολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες δύναται να προτείνουν νέο φορέα πρακτικής άσκησης, ο οποίος 

δεν περιλαμβάνεται στον εκάστοτε επικαιροποιημένο κατάλογο φορέων που αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος, υποβάλλοντας τα εξής στοιχεία: (α) πλήρη και ακριβή 

επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας του φορέα, (β) νομικό καθεστώς, (γ) σύντομη 

περιγραφή αντικειμένου, έργου, ή/και τομέα δραστηριοποίησης, (δ) ονοματεπώνυμο 

και ειδικότητα του/της υπεύθυνου/ης του φορέα, και (ε) ονοματεπώνυμο και στοιχεία 

επικοινωνίας του/της ψυχολόγου, που θα αναλάβει την ευθύνη της εποπτείας των 

ασκούμενων καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στον φορέα. Δεν 

επιτρέπεται η εκπόνηση πρακτικής άσκησης σε φορέα που εργάζεται ο/η 

φοιτητής/φοιτήτρια ή συγγενικό του/της πρόσωπο, ή σε φορέα εκτός Ελλάδας. Οι 

προτάσεις των φοιτητών/φοιτητριών για φορείς υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης και αξιολογούνται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, ώστε 

να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης του φορέα στον κατάλογο των συνεργαζόμενων 

φορέων.    

 

Για την έναρξη εκπόνησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος, 

οι συνεργαζόμενοι φορείς συμπληρώνουν έντυπο στοιχείων φορέα και αναγγελίας 

θέσεων σχετικά με: (α) τον προσδιορισμό των συνολικών διαθέσιμων θέσεων που 

προτίθεται να προσφέρει ο φορέας για πρακτική άσκηση, και (β) τα ονόματα των 

ψυχολόγων οι οποίοι θα αναλάβουν την εποπτεία των ασκούμενων με την ιδιότητα του 

«Επιβλέποντα Συμβούλου-Ψυχολόγου». Ο φορέας δηλώνει το σύνολο των 

φοιτητών/φοιτητριών που θα υποδεχθεί για πρακτική άσκηση στο Πληροφοριακό 

Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, 

διαδικασία που υποχρεωτικά πραγματοποιείται πριν την έναρξη του προγράμματος. Σε 

περίπτωση αποχώρησης φοιτητή/φοιτήτριας από τον φορέα πριν την ολοκλήρωση της 

πρακτικής άσκησης, απαιτείται άμεση γνωστοποίηση στον ακαδημαϊκό επόπτη και στο 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  

 

9. Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης  

 

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φορέας υποβάλλει στο Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης, σε διάστημα εντός δύο (2) εβδομάδων, τα εξής έντυπα: (α) φύλλο 

αξιολόγησης ασκούμενου/ασκούμενης, (β) έκθεση επίδοσης ασκούμενου/ασκούμενης, 

και (γ) βεβαίωση υλοποίησης πρακτικής άσκησης. Όλα τα έντυπα φέρουν πρωτότυπη 

υπογραφή και σφραγίδα του φορέα.  
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Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/φοιτήτριες καταθέτουν στο 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, σε διάστημα εντός δύο (2) εβδομάδων, τα εξής έντυπα: 

(α) το φύλλο αξιολόγησης από τον/την ασκούμενο/ασκούμενη για την πρακτική 

άσκηση, (β) έκθεση πεπραγμένων πρακτικής άσκησης, και (γ) το παρουσιολόγιο της 

πρακτικής άσκησης, υπογεγραμμένο από τον/την επόπτη/επόπτρια ψυχολόγο του 

φορέα. Όλα τα έντυπα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του/της φοιτητή/φοιτήτριας. 

 

Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας που συμμετέχει στην πρακτική 

άσκηση υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει γραπτή έκθεση‐αναφορά 

πεπραγμένων για τις ανάγκες της αξιολόγησής του/της στο πλαίσιο του μαθήματος 

«Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία», εντός προθεσμίας που ορίζεται από την 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Δυνατότητα παράτασης δίνεται αποκλειστικά για 

λόγους υγείας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από δημόσιο 

υγειονομικό φορέα. Αναλυτικές οδηγίες για την γραπτή έκθεση‐αναφορά δίνονται στο 

πλάνο συγγραφής εργασίας, το οποίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του 

Τμήματος Ψυχολογίας, στην ενότητα «Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία». 

 

Για την αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών/τριών στην πρακτική άσκηση 

αποκλειστικά αρμόδιο είναι το εποπτεύον μέλος ΔΕΠ κάθε φοιτητή/φοιτήτριας. Η 

αξιολόγηση των φοιτητών/τριών στηρίζεται στη γραπτή, βιβλιογραφικά 

τεκμηριωμένη, έκθεση-αναφορά πεπραγμένων του/της φοιτητή/φοιτήτριας, σχετικά με 

τη συνολική εμπειρία στον φορέα που ασκήθηκε και την ωφέλεια που προέκυψε από 

αυτή. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη και η κρίση των υπευθύνων 

εποπτών/εποπτριών ψυχολόγων του φορέα, όπως διατυπώνεται στο έντυπο 

αξιολόγησης του/της φοιτητή/φοιτήτριας από τον φορέα πρακτικής άσκησης. Η 

πρακτική άσκηση είναι μάθημα του οποίου η αξιολόγηση εμπίπτει στην κανονική 

βαθμολογική κλίμακα 0-10. Η βαθμολογία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος 

για την καταχώρησή της κατά τη διάρκεια της πλησιέστερης εξεταστικής περιόδου.   

 

10. Ροή Επιμέρους Σταδίων Πρακτικής Άσκησης    

 

(α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ  

 

 
 

Πρόσκληση φορέων & επικοινωνία με φορείς - Υποβολή 
προτάσεων για συνεργασία με νέους φορείς 

Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  -
Ενημερωτική συνάντηση με τους φοιτητές/φοιτήτριες   

Δήλωση μαθήματος - Υποβολή αιτήσεων από τους 
φοιτητές/φοιτήτριες 

Κατανομή - Τοποθέτηση φοιτητών/φοιτητριών 
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(β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ συμμετοχής των φοιτητών/φοιτητριών που επιλέχθηκαν 

στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» 

  

 
 

 

(γ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

 
 

(δ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

  

 
 

Κατάθεση δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, σε 
καθορισμένο χρονικό διάστημα

Εγγραφή στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής 
Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης: παραλαβή τεσσάρων (4) 
αντιτύπων από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και παράδοσή 
τους στον φορέα από τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες

Δήλωση ασκούμενων από τον φορέα στο Πληροφοριακό 
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης

Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης: επιστροφή τριών (3) 
αντιτύπων στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

200 ώρες πρακτική άσκηση 
σε διάστημα 3 μηνών 

Συναντήσεις εποπτείας 

φοιτητών/φοιτητριών με 
ακαδημαϊκούς επόπτες 

Επικοινωνία με επόπτες 
ψυχολόγους 

Παράδοση φύλλου αξιολόγησης προγράμματος και έκθεσης 
πεπραγμένων - Παράδοση Γραπτής Έκθεσης-Αναφοράς πεπραγμένων 
ασκούμενου/ης - Παράδοση παρουσιολογίου πρακτικής άσκησης 

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πρακτικής άσκησης 

Καταχώρηση βαθμολογίας από τη Γραμματεία στην πλησιέστερη 
εξεταστική περίοδο 

Ολοκλήρωση θέσης Πρακτικής Άσκησης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ»
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11. Επικοινωνία 

 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης του 

Τμήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης (ισόγειο ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου, είσοδος αριστερά από το Γραφείο 

Erasmus+). 

 

 Ημέρες/Ώρες υποδοχής*: Τρίτη & Πέμπτη, 10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. 

 Τηλέφωνο: 210 920 1501 

 E‐mail: psychpraktiki@panteion.gr  

 

* Αλλαγές στις ημέρες/ώρες υποδοχής ανακοινώνονται εφόσον προκύπτουν. 

 

Οι ανακοινώσεις που αφορούν τα θέματα της πρακτικής άσκησης του Τμήματος 

Ψυχολογίας αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του Τμήματος (στην ενότητα «Πρακτική 

Άσκηση»): 

 

http://www.psychology.panteion.gr/index.php/about-us/undergraduate-

psychology/psychology-studies-basic-information/mandatory-internship-in-

psychology 

mailto:psychpraktiki@panteion.gr
http://www.psychology.panteion.gr/index.php/about-us/undergraduate-psychology/psychology-studies-basic-information/mandatory-internship-in-psychology
http://www.psychology.panteion.gr/index.php/about-us/undergraduate-psychology/psychology-studies-basic-information/mandatory-internship-in-psychology
http://www.psychology.panteion.gr/index.php/about-us/undergraduate-psychology/psychology-studies-basic-information/mandatory-internship-in-psychology

