ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ……………
ΤΜΗΜΑ ……………………………………………………..
Ονοματεπώνυμο Επιβλέποντα στο
Φορέα:.……………………………………………………………………………………
Στοιχεία επικοινωνίας:
………………………………………………………………………………………………………………
Όνομα / Επώνυμο Φοιτητή
………………………………………………………………………………………………………….
Αριθμός Φοιτητικού Μητρώου …………………………………….. Εξάμηνο
σπουδών………………………………………
Φορέας πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης
……………………………………………………….………………….
Δημόσιος 

Ιδιωτικός 

Καθηγητής/τρια με τον/την οποίο/α συνεργαστήκατε:
….…………………………………….…………...………………….

Α. Ερωτήσεις για την Πρακτική Άσκηση γενικά

1. Ο φορέας σας έχει συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης;
ΟΧΙ, 

ΝΑΙ 

Αν ΝΑΙ, πόσες φορές (κατά προσέγγιση) 

2. Θεωρείτε ότι λάβατε κάποιου είδους ανατροφοδότηση από την εμπειρία της Πρακτικής Άσκησης, για το φορέα
σας;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

3. Πιστεύετε ότι η Πρακτική Άσκηση για το φορέα σας συνέβαλε:
α. στη βελτίωση των γνώσεων του προσωπικού σας



β. στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών
γ. στην εδραίωση μιας μελλοντικής συνεργασίας με τον/τη φοιτητή/τρια πέραν της Πρακτικής




4. Είστε ικανοποιημένος/η από τη συνεργασία σας με τους υπευθύνους της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης;
(επόπτη Καθηγητή και Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης)
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

5. Προτίθεστε να συνεργαστείτε ξανά με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης εκτός
ΕΣΠΑ;
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Παρακαλούμε να διατυπώσετε τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις για την Πρακτική Άσκηση:

Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος | τ: 24210 74112, 74114, 74182 | φ: 24210 74169 | e: g-civ@uth.gr | www.civ.uth.gr

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….

Β. Ερωτήσεις για το/η φοιτητή/ρια
1. Θεωρείτε ότι ο/η φοιτητής/ρια είχε την κατάλληλη θεωρητική εκπαίδευση ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες
των εργασιών που του/ης ανατέθηκαν;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

2. Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση στο φορέα βοήθησε τον/ην φοιτητή/ρια να κατανοήσει καλύτερα τη θεωρητική
του/ης εκπαίδευση στο Τμήμα και να αποκτήσει τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

3. Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση ήταν σημαντική για τον/ην φοιτητή/τρια και θα τον/ην βοηθήσει στην
εξεύρεση εργασίας στο μέλλον;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

4. Θα τον/ην προσλαμβάνατε στο φορέα σας ή θα τον/ην συστήνατε για ανάλογη εργασία σε άλλο φορέα;
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

5. Ο/Η φοιτητής/ρια ήταν ικανοποιημένος/η από την άσκησή του/ης; (η αντίληψη του/ης φοιτητή/ριας όπως σας
μεταφέρθηκε από τον/ην ίδιο/α κατά την επικοινωνία σας)
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

6. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από την συνεργασία σας με τον/ην συγκεκριμένο φοιτητή/ρια;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

7. Μείνατε ικανοποιημένος/η από την απόδοση του/της φοιτητή/ριας; Πώς θα τον/ην αξιολογούσατε;
ΑΡΙΣΤΟΣ/Η 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ/Η 

ΚΑΛΟΣ/Η 

Ο/Η ασκούμενος/η ήταν συνεπής στην τήρηση του ωραρίου;

ΜΕΤΡΙΟΣ/Α 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΚΑΘΟΛΟΥ


ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ








































































Ο/Η ασκούμενος/η ήταν εργατικός/ή;

Ο/Η ασκούμενος/η είχε τη δέουσα επαγγελματική συμπεριφορά;

Ο/Η ασκούμενος/η ενσωματώθηκε εύκολα στην ομάδα άσκησής του;

Ο/Η ασκούμενος/η έδειχνε ενδιαφέρον για τη μάθηση;

Ο/Η ασκούμενος/η είχε πρακτική κατάρτιση στο αντικείμενο άσκησής του;

Ο/Η ασκούμενος/η πήρε πρωτοβουλίες στην εργασία του;

Ο/Η ασκούμενος/η συνεισέφερε σε επίπεδο ατομικής εργασίας;

Ο/Η ασκούμενος/η συνεισέφερε σε επίπεδο ομαδικής εργασίας;


Παρακαλούμε για τη διατύπωση τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων για τον/ην φοιτητή/ρια:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
Ημερομηνία _______/________/____

Υπογραφή Υπευθύνου του Φορέα _________________

Σφραγίδα Φορέα:

Β. Ερωτήσεις για το/η φοιτητή/ρια
1. Θεωρείτε ότι ο/η φοιτητής/ρια είχε την κατάλληλη θεωρητική εκπαίδευση ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες
των εργασιών που του/ης ανατέθηκαν;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

2. Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση στο φορέα βοήθησε τον/ην φοιτητή/ρια να κατανοήσει καλύτερα τη θεωρητική
του/ης εκπαίδευση στο Τμήμα και να αποκτήσει τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

3. Θεωρείτε ότι η Πρακτική Άσκηση ήταν σημαντική για τον/ην φοιτητή/τρια και θα τον/ην βοηθήσει στην
εξεύρεση εργασίας στο μέλλον;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

4. Θα τον/ην προσλαμβάνατε στο φορέα σας ή θα τον/ην συστήνατε για ανάλογη εργασία σε άλλο φορέα;
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

5. Ο/Η φοιτητής/ρια ήταν ικανοποιημένος/η από την άσκησή του/ης; (η αντίληψη του/ης φοιτητή/ριας όπως σας
μεταφέρθηκε από τον/ην ίδιο/α κατά την επικοινωνία σας)
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

6. Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος/η από την συνεργασία σας με τον/ην συγκεκριμένο φοιτητή/ρια;
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

7. Μείνατε ικανοποιημένος/η από την απόδοση του/της φοιτητή/ριας; Πώς θα τον/ην αξιολογούσατε;
ΑΡΙΣΤΟΣ/Η 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ/Η 

ΚΑΛΟΣ/Η 

Ο/Η ασκούμενος/η ήταν συνεπής στην τήρηση του ωραρίου;

ΜΕΤΡΙΟΣ/Α 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΚΑΘΟΛΟΥ


ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ








































































Ο/Η ασκούμενος/η ήταν εργατικός/ή;

Ο/Η ασκούμενος/η είχε τη δέουσα επαγγελματική συμπεριφορά;

Ο/Η ασκούμενος/η ενσωματώθηκε εύκολα στην ομάδα άσκησής του;

Ο/Η ασκούμενος/η έδειχνε ενδιαφέρον για τη μάθηση;

Ο/Η ασκούμενος/η είχε πρακτική κατάρτιση στο αντικείμενο άσκησής του;

Ο/Η ασκούμενος/η πήρε πρωτοβουλίες στην εργασία του;

Ο/Η ασκούμενος/η συνεισέφερε σε επίπεδο ατομικής εργασίας;

Ο/Η ασκούμενος/η συνεισέφερε σε επίπεδο ομαδικής εργασίας;


Παρακαλούμε για τη διατύπωση τυχόν σχολίων ή παρατηρήσεων για τον/ην φοιτητή/ρια:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
Ημερομηνία _______/________/____

Υπογραφή Υπευθύνου του Φορέα _________________

Σφραγίδα Φορέα:

