Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής
Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης

Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,
μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή από εδώ. Στην καρτέλα εισόδου, επιλέγετε «Γραφείο Πρακτικής»,
συμπληρώνετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας και επιλέγετε «Σύνδεση» για
να εισέλθετε στην εφαρμογή.

Αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή μπορείτε να:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ενημερώσετε τα στοιχεία σας από την καρτέλα «Στοιχεία Γραφείου»
Αναζητήσετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης από την καρτέλα «Αναζήτηση Θέσεων»
Διαχειριστείτε τις «Επιλεγμένες Θέσεις» Πρακτικής Άσκησης
Δείτε για καθένα από τους «Φοιτητές» σας τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης που τους έχουν ανατεθεί
Δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς χρηστών από την καρτέλα «Χρήστες Γραφείου»
Επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής

1.1 Ενημέρωση Στοιχείων Γραφείου
Από την καρτέλα «Στοιχεία Γραφείου» μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία που είχατε δηλώσει κατά τη
δημιουργία του λογαριασμού. Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών θα πρέπει να επιλέξετε «Ενημέρωση
Στοιχείων Γραφείου» για να καταχωριστούν τα νέα στοιχεία.
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Σημ.: Για αλλαγή στοιχείων όπως το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το
Γραφείο Αρωγής Χρηστών.
Από την καρτέλα «Στοιχεία Χρήστη» μπορείτε να αλλάξετε το e-mail του λογαριασμού επιλέγοντας «Αλλαγή Email».
Σημ.: Μετά την αλλαγή του e-mail λαμβάνετε ένα e-mail με οδηγίες πιστοποίησης του καινούριου e-mail που
δηλώσατε.
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Από την καρτέλα «Περιγραφή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος» μπορείτε να εισάγετε ή να επικαιροποιήσετε την περιγραφή
για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων που εκπροσωπεί το Γραφείο σας. Επιλέγετε το Τμήμα που επιθυμείτε και αφού
ενημερώσετε την περιγραφή της Πρακτικής Άσκησης επιλέγετε το κουμπί «Ενημέρωση περιγραφής».

1.2 Αναζήτηση Θέσεων
Από την καρτέλα «Αναζήτηση Θέσεων» μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης που έχουν
εισαχθεί από τους Φορείς Υποδοχής και να τις προδεσμεύσετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με
βάση κριτήρια όπως ο κωδικός και τίτλος της θέσης, ο Φορέας Υποδοχής, ημερομηνία δημοσίευσης, το φυσικό
αντικείμενο, ο τόπος διεξαγωγής και η προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ.
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Επιλέγετε το αντίστοιχο φίλτρο ή συνδυασμό φίλτρων και στη συνέχεια το κουμπί «Αναζήτηση» ώστε να
εμφανιστούν οι θέσεις που σας ενδιαφέρουν.
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Επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή σε excel», μπορείτε να εξάγετε σε αρχείο excel τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής
άσκησης για το γραφείο σας.
Σημ.: Εάν έχετε περιορίσει τα αποτελέσματα της αναζήτησης με τη χρήση κάποιου φίλτρου, το αρχείο excel θα
περιέχει μόνο τις θέσεις πρακτικής άσκησης που εμφανίζονται στον πίνακα των αποτελεσμάτων.

Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάποια θέση, μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο
εμφανιστούν όλα τα στοιχεία της θέσης.

ώστε να
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Για να προδεσμεύσετε κάποια θέση, ώστε να μπορείτε στη συνέχεια να την αντιστοιχίσετε με κάποιον φοιτητή,
επιλέγετε το σχετικό εικονίδιο

.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τον αριθμό των θέσεων που θέλετε να προδεσμεύσετε από το
group των πανομοιότυπων διαθέσιμων θέσεων καθώς και το Τμήμα για το οποίο προδεσμεύετε τις θέσεις και
επιλέγετε το κουμπί «Προδέσμευση».
Σημ.: Ο αριθμός των θέσεων που μπορείτε να προδεσμεύσετε πρέπει να είναι μικρότερος από τον αριθμό των
διαθέσιμων θέσεων.
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Για να διαχειριστείτε τις θέσεις που έχετε προδεσμεύσει μπορείτε να μεταβείτε στην καρτέλα «Επιλεγμένες
Θέσεις».

1.3 Επιλεγμένες Θέσεις
Από την καρτέλα «Επιλεγμένες Θέσεις» μπορείτε να διαχειριστείτε τις θέσεις που έχετε προδεσμεύσει. Πιο
συγκεκριμένα, μπορείτε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Να δείτε την κατάσταση των θέσεων που έχετε προδεσμεύσει.
Να αποδεσμεύσετε μία θέση.
Να αντιστοιχίσετε μία θέση με φοιτητή.
Να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μία αντιστοιχισμένη θέση.
Να θέσετε μία θέση που βρίσκεται υπό-διενέργεια σε ολοκληρωμένη.
Να καταχωρίσετε ήδη ολοκληρωμένες θέσεις.
Να εξάγετε σε αρχείο excel τις επιλεγμένες θέσεις.

8

1.3.1 Προβολή κατάστασης θέσεων
Κάθε θέση πρακτικής άσκησης, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται εμφανίζεται με διαφορετικό
χρώμα. Για να δείτε την αντιστοιχία χρώματος και κατάστασης μπορείτε να επιλέξετε την «Επεξήγηση
χρωμάτων».

Σημ.: Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις θέσεις που έχετε προδεσμεύσει με βάση το φίλτρο «Κατάσταση
Θέσης».
Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται ο χρωματικός κώδικας των καταστάσεων των επιλεγμένων θέσεων Πρακτικής
Άσκησης.
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1.3.2 Αποδέσμευση θέσης
Σε περίπτωση που θέλετε να αποδεσμεύσετε μία θέση που είχατε δεσμεύσει μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο
«Αποδέσμευση».

Σημ.: Εάν αποδεσμεύσετε μία προδεσμευμένη θέση Πρακτικής Άσκησης, η θέση παύει να είναι διαθέσιμη προς
επιλογή από το γραφείο σας, ενώ εμφανίζεται και αντίστοιχο προειδοποιητικό μήνυμα κατά την επιλογή του
κουμπιού της αποδέσμευσης.
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1.3.3 Αντιστοίχιση θέσης με φοιτητή.
Για να αντιστοιχίσετε κάποιο φοιτητή με θέση πρακτικής άσκησης, επιλέγετε το εικονίδιο «Αντιστοίχιση»

.

Σημ.: Σε περίπτωση που μία θέση παραμείνει σε κατάσταση προδεσμευμένη χωρίς να έχει αντιστοιχιστεί με
κάποιο φοιτητή μετά το πέρας των 10ημερών, η θέση αποδεσμεύεται και παύει να είναι διαθέσιμη προς
επιλογή από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορείτε να αναζητήσετε φοιτητές με βάση τον αριθμό μητρώου, τον 12-ψήφιο
κωδικό της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή το ονοματεπώνυμο.

Σημ.: Στην περίπτωση αναζήτησης με βάση το ονοματεπώνυμο εμφανίζονται οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί
στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Εάν δεν βρίσκετε το φοιτητή, προτείνεται να τον αναζητήσετε με βάση τον αριθμό μητρώου
ή τον 12-ψήφιο της ακαδημαϊκής ταυτότητας.
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Αφού επιλέξετε τον τρόπο αναζήτησης που επιθυμείτε και συμπληρώσετε τα αντίστοιχα πεδία (αριθμός
μητρώου, 12-ψήφιος ακαδημαϊκής ταυτότητας ή ονοματεπώνυμο), πατάτε το κουμπί «Αναζήτηση».

Εφόσον βρεθεί ο φοιτητής, για να τον επιλέξετε πατάτε το κουμπί «Επιλογή».

Σημ.: Δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν φοιτητές που είτε ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα από το τμήμα
προδέσμευσης είτε είναι ήδη αντιστοιχισμένοι σε κάποια θέση πρακτικής άσκησης.
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Στην οθόνη που εμφανίζεται, αφού επιβεβαιώσετε ότι το ονοματεπώνυμο του φοιτητή είναι ορθά
καταχωρισμένο, ορίζετε τις προβλεπόμενες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής και επιλέγετε το
κουμπί «Ενημέρωση».

Στο σημείο αυτό αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail στον Φορέα Υποδοχής και στον φοιτητή για την αντιστοίχιση.
Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορείτε να ελέγξετε ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά και να μεταβείτε στην
καρτέλα «Επιλεγμένες Θέσεις».
Σε περίπτωση λάθους στα στοιχεία του φοιτητή ή των ημερομηνιών, μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί «Αλλαγή
Στοιχείων Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης», ενώ σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τον αντιστοιχισμένο
φοιτητή μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί «Αλλαγή Επιλεγμένου Φοιτητή».
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1.3.4 Επεξεργασία / Διαγραφή αντιστοιχισμένης θέσης.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία μιας αντιστοιχισμένης θέσης επιλέγοντας το εικονίδιο
«Επεξεργασία».

Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί «Αλλαγή Στοιχείων Εκτέλεσης Πρακτικής
Άσκησης» για να διορθώσετε τα στοιχεία του φοιτητή ή να αλλάξετε τις προβλεπόμενες ημερομηνίες έναρξης
και λήξης, ήτο κουμπί «Αλλαγή Επιλεγμένου Φοιτητή» για να αλλάξετε τον αντιστοιχισμένο φοιτητή.
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Επιπλέον, μπορείτε να διαγράψετε τον αντιστοιχισμένο φοιτητή επιλέγοντας το εικονίδιο «Διαγραφή
αντιστοίχισης».

Εάν δεν έχει περάσει το χρονικό διάστημα που μπορεί να παραμείνει προδεσμευμένη η θέση, η θέση επιστρέφει
σε κατάσταση «Προδεσμευμένη», οπότε μπορεί να αντιστοιχιστεί εκ νέου με κάποιο φοιτητή. Διαφορετικά, η
θέση αποδεσμεύεται και παύει να είναι διαθέσιμη προς επιλογή από το γραφείο σας. Στην περίπτωση αυτή
εμφανίζεται και το αντίστοιχο προειδοποιητικό μήνυμα.
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1.3.5. Ολοκλήρωση θέσης
Θέσεις οι οποίες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες έναρξης και λήξης βρίσκονται σε κατάσταση υπόδιενέργεια, μπορείτε να τις θέσετε σε κατάσταση ολοκληρωμένη ή ακυρωμένη επιλέγοντας το εικονίδιο
«Ολοκλήρωση θέσης».

Στο παράθυρο που εμφανίζεται καλείστε να επιλέξετε αν η πρακτική άσκηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς ή όχι. Σε
περίπτωση που ολοκληρώθηκε επιτυχώς, εισάγετε τις τελικές ημερομηνίες διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης,
τον τρόπο χρηματοδότησης καθώς και κάποιες παρατηρήσεις εφόσον επιθυμείτε και επιλέγετε «Ενημέρωση».
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Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η πρακτική δεν ολοκληρώθηκε μπορείτε να καταγράψετε τους λόγους που δεν
ολοκληρώθηκε στις παρατηρήσεις και να επιλέξετε «Ενημέρωση».
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Σε περίπτωση λάθους μπορείτε να επαναφέρετε τη θέση σε κατάσταση υπό-διενέργεια επιλέγοντας το εικονίδιο
«Επαναφορά σε Υπό-Διενέργεια».
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1.3.6. Εκτύπωση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης

Επιλέγοντας το εικονίδιο
σε μορφή pdf.

μπορείτε να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης για τη συγκεκριμένη θέση,

1.3.7. Εξαγωγή Επιλεγμένων Θέσεων
Επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή σε excel», μπορείτε να εξάγετε σε αρχείο excel τις επιλεγμένες θέσεις
πρακτικής άσκησης του γραφείου σας.
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1.4 Φοιτητές
Από την καρτέλα «Φοιτητές» μπορείτε να αναζητήσετε τους εγγεγραμμένους φοιτητές οι οποίοι ανήκουν σε
κάποιο από τα τμήματα που εκπροσωπεί το Γραφείο σας και να δείτε τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης που τους
έχουν ανατεθεί.
Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με κριτήρια όπως το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό μητρώου, το
email, το κινητό του φοιτητή καθώς και το τμήμα στο οποίο ανήκει.

Για κάθε φοιτητή μπορείτε να δείτε εκτός από τα προσωπικά και ακαδημαϊκά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο,
αριθμό μητρώου και Τμήμα), τα στοιχεία επικοινωνίας του (κινητό τηλέφωνο και e-mail) καθώς και τον αριθμό
των θέσεων πρακτικής άσκησης που του έχουν ανατεθεί. Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο νούμερο της στήλης
Θέσεις Πρακτικής, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία των θέσεων αυτών.
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Στο σημείο αυτό μπορείτε να επιλέξετε «Επιστροφή» για να επιστρέψετε στην καρτέλα «Φοιτητές», «Επεξήγηση
Χρωμάτων» για να δείτε την αντιστοιχία κάθε χρώματος με την κατάσταση της θέσης ή
δείτε τα αναλυτικά στοιχεία της θέσης.

«Προβολή» για να

1.5 Χρήστες Γραφείου
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Από την καρτέλα «Χρήστες Γραφείου» μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών για το Γραφείο
Πρακτικής επιλέγοντας «Δημιουργία Χρήστη» και συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού χρήστη του γραφείου, να τον απενεργοποιήσετε ή
να τον διαγράψετε επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στο πεδίο «Επεξεργασία Χρήστη».
Σημ.: Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα λογαριασμό χρήστη εάν έχει ήδη δεσμεύσει θέσεις πρακτικής άσκησης.
Μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε ώστε να μην έχει πρόσβαση στην εφαρμογή.
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Επιπλέον, μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση του χρήστη του γραφείου σε κάποια από τα τμήματα του
γραφείου, ώστε ο χρήστης να μπορεί να διαχειρίζεται τις θέσεις και τους φοιτητές μόνο των τμημάτων στα
οποία έχει πρόσβαση.
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1.6 Επικοινωνία με το Γραφείο Αρωγής
Στην καρτέλα «Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής» μπορείτε να υποβάλλετε νέα ερώτηση επιλέγοντας το κουμπί
«Νέα ερώτηση προς Γραφείο Αρωγής».

Στη φόρμα που εμφανίζεται επιλέγετε το είδος της αναφοράς, πληκτρολογείτε το ερώτημά σας στο πεδίο
«Κείμενο» και επιλέγετε «Αποστολή».
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Μόλις απαντηθεί το ερώτημα από το Γραφείο Αρωγής, ενημερώνεστε με e-mail, ενώ η απάντηση είναι
διαθέσιμη και στην καρτέλα «Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής».
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