
Ενημερωτική  επιστολή προς  τους  φοιτητές  και  τις  φοιτήτριες  του  Τμήματος  Τουρκικών 
Σπουδών

Θέμα: Πρακτική Άσκηση

Αγαπητοί  φοιτητές  και  φοιτήτριες  του  Τμήματος  Τουρκικών  και  Σύγχρονων  Ασιατικών 
Σπουδών

Πολύ σύντομα,  στο Τμήμα μας θα ξεκινήσει  η  εφαρμογή του προγράμματος Πρακτικής 
Άσκησης,  το  οποίο  θα  προσφέρει  στους  φοιτητές  και  τις  φοιτήτριες  τη  δυνατότητα  να 
αποκτήσουν  εμπειρία  σε  πραγματικές  συνθήκες  εργασίας,  συνδέοντας  κατ'  αυτόν  τον 
τρόπο,  την  παρεχόμενη  εκπαίδευση  με  την  αγορά  εργασίας,  ώστε  να  δημιουργήσει 
ευκαιρίες  για  την  ενίσχυση  των  επαγγελματικών  δεξιοτήτων  και  την  κοινωνική  και 
επαγγελματική  ένταξη  των  φοιτητών.  Η  Πρακτική  Άσκηση  αποτελεί  κομμάτι  του 
επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση", το οποίο με τη σειρά 
του είναι ένα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης αφορά όλους τους φοιτητές του τμήματος, όμως θα 
δίνεται προτεραιότητα στους τεταρτοετείς και τους επί πτυχίω, καθώς βρίσκονται πιο κοντά 
στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, χωρίς όμως να αποκλείονται οι νεότεροι. Υπάρχει η 
δυνατότητα άσκησης 29 φοιτητών στα επόμενα δύο χρόνια (2011 και 2012), χωρισμένους 
σε  τρία  τετράμηνα  ανά  έτος.  Κάθε  φοιτητής  θα  μπορεί  να  συμμετέχει  στην  Πρακτική 
Άσκηση μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με επιλεγμένους φορείς από τον Δημόσιο 
και τον Ιδιωτικό τομέα οι οποίοι ασχολούνται με θέματα:
- Ιστορίας και Πολιτισμού
- Πολιτικής και Οικονομίας
- Γλώσσας, φιλολογίας και γλωσσολογίας

Οι  ενδιαφερόμενοι  φοιτητές  και  φοιτήτριες  καλούνται  να  επιλέξουν  ένα  από  τα  τρία 
παραπάνω θεματικά πεδία, το οποίο να συνάδει και με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει 
στις σπουδές τους. Τα παραπάνω πεδία είναι ενδεικτικά και αρκετά ευρεία, ωστόσο είναι 
πολύ πιθανόν οι φορείς συχνά να καλύπτουν συγχρόνως περισσότερα του ενός πεδία.

Κατά το τετράμηνο της Πρακτικής Άσκησης οι ασκούμενοι φοιτητές θα λαμβάνουν κάποια 
αμοιβή  και  θα  είναι  ασφαλιστικά  καλυμμένοι  μέσω  των πόρων του  Προγράμματος.  Οι 
φορείς δεν θα έχουν καμία ανάμιξη σε θέματα αμοιβής και ασφάλισης.

Τα καθήκοντα  της εργασίας κατά την πρακτική άσκηση θα πρέπει να είναι σχετικά με τις 
σπουδές  και  την  κατεύθυνση  που  έχει  επιλέξει  ο  ασκούμενος.  Σε  κάθε  περίπτωση  και 
ανεξαρτήτως του επιλεχθέντος πεδίου, θα πρέπει να είναι καλή έως άριστη η γνώση και 
χρήση της τουρκικής γλώσσας από την πλευρά των ασκουμένων.
 



Το ακριβές περιεχόμενο των καθηκόντων είναι θέμα που αφορά τον εκάστοτε φορέα και τις 
ανάγκες του, ωστόσο αυτά θα πρέπει να εμπίπτουν στο γενικότερο πλαίσιο των σπουδών 
των  φοιτητών.  Θα  υπάρχει  συνεχής  επικοινωνία  της  Επιτροπής  Διαχείρισης  του 
Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών  με  τους  ασκούμενους  φοιτητές  και  τους  επιλεγμένους  φορείς,  ώστε  να 
διασφαλίζεται  η όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 
μερών, κάτι που αποτελεί και έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της Επιτροπής.

Η  Επιτροπή  Διαχείρισης  της  Πρακτικής  Άσκησης  αποτελείται  από  τον  Επιστημονικό 
Υπεύθυνο, κ. Α. Δεριζιώτη και τα μέλη κκ  Π. Πούλο, και Κ. Γώγο.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αλλά και όσοι έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το 
Πρόγραμμα, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε αποκλειστικά με την παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση:

praktiki  @  turkmas  .  uoa  .  gr      

και όχι με τις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης 
της Πρακτικής Άσκησης.

Η Επιτροπή Διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης.
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