ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τους ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

There are no translations available.
Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, ο φορέας για να συμπεριληφθεί
στον κατάλογο συνεργαζόμενων φορέων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν
επαγγελματία βιβλιοθηκονόμο ή αρχειονόμο
ή επιστήμονα της πληροφόρησης που θα επιβλέπει τον ή τους ασκούμενους. Κάθε
επαγγελματίας μπορεί να επιβλέπει μέχρι τρεις ασκούμενους. Ο φορέας μπορεί να
αναθέσει σε έναν, δύο, τρεις ή τέσσερεις επαγγελματίες την επίβλεψη
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ασκούμενων που μπορεί να δεχθεί από 1-3 σε 6, 9 ή
12.
Επειδή η πρακτική άσκηση έχει την έννοια της «μαθητείας» και στοχεύει στην εμπέδωση
γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε
φορείς που προτίθενται να απασχολήσουν τους φοιτητές σε ποικίλες εργασίες
επαγγελματικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και θα τους δώσουν τη
δυνατότητα να δουν διαφορετικές καταστάσεις στο διάστημα αυτό καθώς και να έχουν
χρήσιμες επαγγελματικές εμπειρίες.

Η εξασφάλιση πίστωσης για την αμοιβή των ασκούμενων είναι επίσης απαραίτητη για
την ένταξη ενός φορέα στον κατάλογο. Πιο συγκεκριμένα για την πρόβλεψη μίσθωσης
σημειώνεται ότι:
α) στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ η Πρακτική Άσκηση
των φοιτητών επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ. Ο φορέας πρέπει να απευθυνθεί στο αντίστοιχο
γραφείο του ΟΑΕΔ για το «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ». Ο φοιτητής
αμείβεται από το φορέα, ο οποίος εισπράττει το ποσοστό επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και
συμπληρώνει το ποσό αυτό με ότι ορίζει κάθε φορά ο νόμος ή με μεγαλύτερο ποσό εφόσον
ο φορέας το επιθυμεί. Το νόμιμο ποσό προσδιορίζεται κάθε φορά από το ημερομίσθιο του
ανειδίκευτου εργάτη και ο ΟΑΕΔ μπορεί να σας το υποδείξει. Με την έναρξη της πρακτικής
άσκησης υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του φορέα και του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας.
Αντίγραφα της σύμβασης διαθέτει το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας.
β)
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Για το δημόσιο τομέα απαιτείται άνοιγμα πίστωσης του
λογαριασμού του φορέα από το δημόσιο λογιστικό. Υπάρχει σχετικός κωδικός. Μετά από
αίτημα του φορέα δίνεται έγκριση και η σχετική πίστωση ανάλογα με το αίτημα που πρέπει
να προσδιορίζει τον αριθμό των ασκούμενων.
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Σύμφωνα με το ΠΔ 174/20-3-85 οι φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση είναι
υποχρεωμένοι:
- Να ακολουθούν τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας του φορέα, το ωράριό του
καθώς και κάθε κανόνα ή ρύθμιση που αφορά το προσωπικό του φορέα.
- Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν δικαιολογημένα για σοβαρούς λόγους
(συμπεριλαμβάνονται οι εξετάσεις μαθημάτων και οι παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών)
για 5 μέρες συνολικά μέσα στο εξάμηνο της πρακτικής. Οι απουσίες δικαιολογούνται:
- Σε περίπτωση ασθένειας με βεβαίωση γιατρού
- Στις εξετάσεις και παρουσιάσεις πτυχιακών με Βεβαίωση του Τμήματος

Ο κάθε ασκούμενος έχει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης που θα πρέπει να συμπληρώνεται
τακτικά από τον ίδιο αλλά και από το φορέα να γίνονται συνοπτικές εκθέσεις και να
υπογράφονται σε εβδομαδιαία βάση.

Οι φοιτητές πρέπει να απασχολούνται σε εργασίες της ειδικότητάς τους.
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