ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ
Τα ερωτηματολόγια πρέπει να κατατεθούν μαζί με Βιβλίο Πρακτικής
Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης.
Όνοµα φορέα διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης:
Καθεστώς φορέα (δηµόσιος - ιδιωτικός):
Ηµεροµηνία συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου
Μέγεθος φορέα σε αριθµό εργαζοµένων:
Πόσους ασκούµενους απασχολήσατε αυτό το εξάµηνο;
1.Είχε δυσκολία ο ασκούµενος στο να προσαρµοστεί στο περιβάλλον εργασίας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2. Ποιος ήταν ο βαθµός αυτονοµίας / ανεξαρτησίας που είχε ο ασκούµενος στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων / καθηκόντων
του κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης;
Κανένας
Μικρός
Μέτριος
Μεγάλος
Πολύ µεγάλος
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3.Οι ευθύνες που ανατέθηκαν στον ασκούµενο ήταν ίδιες σε όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

4. Αναφέρατε αριθµό ωρών που απαιτήθηκαν για να δοθούν οδηγίες, να εξηγηθούν λειτουργίες, διαδικασίες, καθήκοντα
κλπ:

5. Αξιολογήστε το βαθµό συνεργασίας του ασκούµενου µε το φορέα διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης:
Κανένας
Μικρός
Μέτριος
Μεγάλος
Πολύ µεγάλος

6. Αξιολογήστε το βαθµό συνεργασίας του µε τους ασκούµενους:
Κανένας
Μικρός
Μέτριος
Μεγάλος
Πολύ µεγάλος
Είναι ο µοναδικός ασκούµενος στο φορέα

7. Υπάρχει προοπτική να παραµείνει στο φορέα σας ο ασκούµενος και µετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ, µε τί καθεστώς;

8. Στο σύνολό της και ως θεσµός ωφέλησε η Πρακτική Άσκηση τον οργανισµό σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9. Θα συµµετάσχετε ξανά ως φορέας στην Πρακτική Άσκηση;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10. Αν ΝΑΙ, πόσους ασκούµενους θα θέλατε (αναφέρατε αριθµό);

11. Αναφέρατε τα οφέλη που αποκοµίσατε από την Πρακτική Άσκηση ως φορέας (πολλαπλές επιλογές):
α. Εργατικό δυναµικό
β. Εδραίωση συνεργασίας µε την εκπαίδευση
γ. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συνεργασίας των υπαλλήλων / εποπτών του φορέα
δ. Άλλα (προσδιορίστε)

12. Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης άλλων εργαζοµένων στο φορέα σας;
Όχι
Ναι
13. Αν ΝΑΙ, προσδιορίστε ειδικότητα/ες και αριθµό:
α.
β.
γ.
δ.

14. Πόσο ικανοποιηµένος είστε από τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης µέσω ΕΣΠΑ;

15. ∆ιατυπώστε τις απόψεις σας για το θεσµό της Πρακτικής Άσκησης:

16. Πιστεύετε ότι η Πρακτική Άσκηση θα συµβάλλει ουσιαστικά στην επαγγελµατική αποκατάσταση των φοιτητών;
Όχι
Ναι
17. Οι γνώσεις του φοιτητή κρίνονται επαρκείς σχετικά µε το αντικείµενο απασχόλησής του;
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ

18. Προσδιορίστε νέες αναγκαίες γνώσεις ή ελλείψεις των ασκούµενων:

19. Πώς κρίνετε τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας; Ο φοιτητής κρίνεται έτοιµος για την άσκηση του επαγγέλµατος
του Τοπογράφου;
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ

