ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική, πραγματοποιείται κατά το 4ο έτος σπουδών,
δεν έχει προαπαιτούμενα μαθήματα, αντιστοιχεί σε 12 πιστωτικές μονάδες (12 ECTS) και
περιλαμβάνει ενάμιση (1.5) μήνες μερικής απασχόλησης σε φορείς όπου εφαρμόζεται η
ψυχολογική γνώση. Οι 12 πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν σε 200 ώρες άσκησης του/της
φοιτητή/φοιτήτριας στον φορέα υποδοχής (8 πιστωτικές μονάδες) και σε 100 ώρες
προσωπικής μελέτης και προετοιμασίας του υλικού που πρέπει να παραδοθεί με την
ολοκλήρωση της ΠΑ (4 πιστωτικές μονάδες).
Η ημερήσια αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών/φοιτητριών κατά την
διάρκεια της ΠΑ παρέχονται από το σχετικό πρόγραμμα ΠΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης και
δεν επιβαρύνουν τον φορέα υποδοχής.

Στόχοι
Στόχος της ΠΑ είναι η γνωριμία του/της φοιτητή/φοιτήτριας με τομείς της επικείμενης
επαγγελματικής δράσης του. Εκεί δίνεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες να
παρατηρήσουν, να ευαισθητοποιηθούν, να προβληματισθούν και να εμπλακούν
προσωπικά στη θεώρηση/αναθεώρηση θέσεων και προσεγγίσεων που διδάχθηκαν και
επεξεργάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με τον τρόπο αυτό μπαίνουν οι
βάσεις για την ανάπτυξη και την κριτική ανασκόπηση ιδεών, θέσεων και πράξεων σχετικά
με τη θέση της Επιστήμης της Ψυχολογίας στην κοινωνία. Η ΠΑ στοχεύει στην κατανόηση
της σύνδεσης θεωρητικής γνώσης και εμπειρικής πραγματικότητας, την εξοικείωση με το
εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.

Διάρκεια
Η ΠΑ πραγματοποιείται σε 3 κύκλους κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους
κατά τους μήνες Νοέμβριος – Δεκέμβριος (α κύκλος), Μάρτιος – Απρίλιος (β κύκλος) και
Ιούλιος – Αύγουστος (γ κύκλος).
Κατά τη διάρκεια της ΠΑ οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να συμπληρώσουν 200 ώρες
άσκησης συμμετέχοντας σε παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στον εκάστοτε φορέα. Οι
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ασκούμενοι/ασκούμενες φοιτητές/φοιτήτριες θα βρίσκονται στον φορέα άσκησής τους
πέντε (5) ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) εβδομαδιαίως κατά το ωράριο λειτουργίας του
φορέα.

Κριτήρια Επιλογής
Η ΠΑ πραγματοποιείται από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέγονται στον εκάστοτε
κύκλο με βάση τα εξής κριτήρια επιλογής/κατάταξης και τους αντίστοιχους συντελεστές
βαρύτητας:
Έτος φοίτησης * (-2.0)
Μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς *2.5
Τρέχων μέσος όρος βαθμολογίας *1.0

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω.

Υποβολή Ενστάσεων
Μετά την ανακοίνωση των επιλεγέντων φοιτητών/φοιτητριών από την επιτροπή ΠΑ σε
κάθε κύκλο, οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση καλούνται
εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των επιλεγέντων να
καταθέσουν έγγραφη και αιτιολογημένη ένσταση στη γραμματεία του Τμήματος
Ψυχολογίας, η οποία πρωτοκολλείται. Μέχρι τον ορισμό κεντρικής επιτροπής αξιολόγησης
των ενστάσεων σε επίπεδο παν/μίου ή σχολής ή σχολών του Ρεθύμνου, οι ενστάσεις
εξετάζονται από την εκάστοτε Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Ψυχολογίας, η οποία και ενημερώνει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες για την απόφασή της.

Καθήκοντα Φοιτητών/Φοιτητριών
Κατά την ΠΑ, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει:
1. Να αποκτήσουν τη γνώση του φορέα στον οποίο ασκούνται και των καθημερινών
δραστηριοτήτων που συνδέονται με το θεραπευτικό/συμβουλευτικό πλαίσιο και να
συμμετέχουν πλήρως σε αυτές.
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2. Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές που εφαρμόζονται στον φορέα.
3. Να είναι συνεπείς στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.
4. Να συνεργάζονται καλά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του φορέα σε διαπροσωπικό
και ομαδικό επίπεδο.
5. Να συμμορφώνονται με τους κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας που διέπουν το
επάγγελμα του Ψυχολόγου.

Οι ασκούμενοι/ασκούμενες φοιτητές/φοιτήτριες, όταν ολοκληρώσουν την ΠΑ καταθέτουν
στον ΕΥ της ΠΑ:
α) παρουσιολόγιο της ΠΑ (υπογεγραμμένο από τον κλινικό επόπτη)
β) έντυπο αξιολόγησης του/της φοιτητή/φοιτήτριας (υπογεγραμμένο από τον κλινικό
επόπτη)
γ) έντυπο αξιολόγησης του/της φοιτητή/φοιτήτριας για την εμπειρία που αποκόμισε
δ) Έκθεση Πεπραγμένων

Η

ΠΑ

είναι

υποχρεωτική,

με

δυνατότητα

δικαιολογημένων

απουσιών

λόγω

παρακολούθησης μαθημάτων, ασθενείας, σοβαρών προσωπικών λόγων, κ.α. για τις οποίες
ειδοποιείται έγκαιρα και γραπτώς τόσο ο κλινικός όσο και ο ακαδημαϊκός επόπτης. Οι ώρες
απουσίας πρέπει να αναπληρωθούν εντός του προβλεπόμενου διαστήματος εκπόνησης της
ΠΑ και κατά το ωράριο λειτουργίας του φορέα.
Η αδικαιολόγητη διακοπή της ΠΑ ή μη έγκαιρη απόσυρση της αίτησης ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα κάλυψης της θέσης από επιλαχόντα/επιλαχούσα φοιτητή/φοιτήτρια ή η μηκατάθεση των προαναφερθέντων από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια συνεπάγεται α) την μη
αναγνώριση της ΠΑ στις περιπτώσεις που ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει ξεκινήσει την
άσκησή του και β) την στέρηση του δικαιώματος υποβολής αίτησης για εκπόνηση ΠΑ κατά
τον επόμενο κύκλο από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια.
Δεν επιτρέπεται η εκπόνηση ΠΑ σε φορείς που ο/η φοιτητής/φοιτήτρια εργάζεται.
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Αξιολόγηση Φοιτητών/Φοιτητριών
Η Επιτροπή ΠΑ σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό επόπτη κάνει την τελική αξιολόγηση της
ΠΑ του/της κάθε φοιτητή/φοιτήτριας.
Η αξιολόγηση χαρακτηρίζεται ως «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής» με βάση τη συνέπεια του/της
φοιτητή/φοιτήτριας σε επίπεδο παρακολούθησης, την αξιολόγηση από τον κλινικό και τον
ακαδημαϊκό επόπτη και την αξιολόγηση της Έκθεσης Πεπραγμένων.

Εποπτεία
Κατά την εκπόνηση της ΠΑ, οι φοιτητές/φοιτήτριες συμμετέχουν σε εσωτερική εποπτεία, η
οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που
λαμβάνουν χώρα στον φορέα καθώς και για τη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Παράλληλα,
προφυλάσσεται η προσωπική και επαγγελματική ευημερία τους όσον αφορά στη σχέση και
την εργασία με τους ωφελούμενους από τον φορέα αλλά και με κάθε πληθυσμό με το
οποίο έρχονται σε επαφή, εξασφαλίζοντας έμμεσα την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς
αυτούς.
Η εσωτερική εποπτεία γίνεται σε καθημερινή βάση από τον κλινικό επόπτη (επαγγελματία
ψυχολόγο) που ορίζεται από τον φορέα και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την
παρακολούθηση

-

υποστήριξη

και

εποπτεία

του

έργου

των

ασκούμενων

φοιτητών/φοιτητριών.
Η ακαδημαϊκή εποπτεία των φοιτητών/φοιτητριών γίνεται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του
Τμήματος Ψυχολογίας, που ορίζονται από την Επιτροπή ΠΑ. Ο ρόλος του ακαδημαϊκού
επόπτη είναι να παρακολουθεί την πορεία του/της φοιτητή/φοιτήτριας κατά την εκπόνηση
της ΠΑ τόσο με άμεση επικοινωνία με τον/την φοιτητή/φοιτήτρια όσο και με συνεργασία
με τον κλινικό επόπτη, να συζητά με τον/την φοιτητή/φοιτήτρια προβληματισμούς και
ερωτήματα που έχουν προκύψει, να καθοδηγεί το διάβασμα του/της φοιτητή/φοιτήτριας
κατά την ΠΑ και να ρυθμίζει όλα τα ζητήματα ακαδημαϊκής φύσης που προκύπτουν. Για
κάθε φοιτητή/φοιτήτρια που ολοκληρώνει την ΠΑ, ο ακαδημαϊκός επόπτης του/της
καταθέτει στον ΕΥ το ανάλογο έντυπο αξιολόγησης του/της.
Τον συντονισμό της εποπτείας έχει η Επιτροπή ΠΑ, η οποία συνεργάζεται με τους κλινικούς
και τους ακαδημαϊκούς επόπτες σε όλη τη διάρκεια της ΠΑ.
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Διαθεσιμότητα Θέσεων
Οι διαθέσιμες θέσεις σε κάθε κύκλο ΠΑ καθορίζονται από την εκάστοτε επιτροπή ΠΑ στην
αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με κατανομή των θέσεων, οι οποίες προκύπτουν από τα
διαθέσιμα κονδύλια (γνωστοποιούνται στην επιτροπή πρακτικής άσκησης κατά την έναρξη
κάθε ακαδημαϊκού έτους από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης).

Επιλεξιμότητα φορέων
Η ΠΑ πραγματοποιείται σε φορείς όπου προσφέρονται ψυχολογικές υπηρεσίες (σε παιδιά,
εφήβους ή ενήλικες) ή άλλες δραστηριότητες συναφείς με την επιστήμη της ψυχολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας με κάποιο φορέα είναι η ύπαρξη επαγγελματία (με
κατά νόμο άδεια άσκησης επαγγέλματος) ψυχολόγου.
Η Επιτροπή ΠΑ αξιολογεί και επιλέγει τους φορείς που διασφαλίζουν τα απαραίτητα
κριτήρια ΠΑ και εποπτείας των προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, οι οποίες δίνονται στη
συνέχεια στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για επιλογή. Η ΠΑ μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό φορέα εφόσον πρόκειται για οργανωμένα πλαίσια, όπως
ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, ιδιωτικά κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, κλπ (εξαιρούνται
τα γραφεία ιδιωτών ψυχολόγων).

Δεοντολογία
Οι ασκούμενοι/ασκούμενες φοιτητές/φοιτήτριες δεσμεύονται στην τήρηση του Κώδικα
Δεοντολογίας και απόλυτης εχεμύθειας σχετικά με τους ωφελούμενους και γενικότερα με
ό,τι συμβαίνει στον φορέα εκπόνησης της ΠΑ. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων
δεοντολογίας, οι κλινικοί ή οι ακαδημαϊκοί επόπτες ενημερώνουν τον ΕΥ της ΠΑ, ο οποίος
με τη σειρά του ενημερώνει την Επιτροπή ΠΑ που έχει την τελική ευθύνη για τις κυρώσεις.
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