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Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Υοιτητών  

του Σμήματος Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

 

Η ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤΡΚΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΟΝΨΝ ΑΙΑΣΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1) την απόφαση της υγκλήτου του ΕΚΠΑ, η οποία στη συνεδρία της 29-6-2018 ενέκρινε Πρότυπο Εσωτερικό 

Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Υοιτητών 

2) την από 4/10/2018 απόφαση της υνελεύσεως του Σμήματος, με την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Πρακτικής Άσκησης 

3) την από 25/9/2019 απόφαση της υνελεύσεως του Σμήματος, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 4(α) και 

4(β) του Εσωτερικού Κανονισμού της Πρακτικής Άσκησης  

Αποφασίζει 

την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης των Προπτυχιακών Υοιτητών του Σμήματος Σουρκικών 

πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών του ΕΚΠΑ ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 1 

Γενικές Αρχές-Ακαδημαϊκός προσδιορισμός-υντελεστές 

Οι Προπτυχιακοί Υοιτητές του Σμήματος Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών του ΕΚΠΑ, δύνανται να 

πραγματοποιούν την θεσμοθετημένη από το Πρόγραμμα πουδών τους Πρακτική Άσκηση: 

1. ύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που κατοχυρώνει ρητά την πρακτική άσκηση ως μορφή διεξαγωγής διδακτικού 

έργου, όπως ορίζουν τα άρθρα 31, 32, παρ.1 και 53 παρ. 2 του Ν.4009/2011 (απόφαση Παν/κής υγκλήτου 22-3-

2012). 

2. ύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργασιακή και κοινωνικο-ασφαλιστική νομοθεσία. 

3. ύμφωνα με τα ορισθέντα στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του οικείου Σμήματος, και μέχρι εκδόσεως 

του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. 

4. ύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την υπ' αριθμ. Κοιν. Τπ. Απ. 679/22/08/96, η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009(ΥΕΚ156Α)και την από 14.2.2017 (συν.2η) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ:ΨΣΟΔ46ΧΖ2Ν-ΨΞΛ) για την Πρακτική Άσκηση Υοιτητών που διενεργείται με επιχορήγηση 

μέσω Προγραμμάτων ΕΠΑ. 

5. Επισημαίνεται ότι, η Πρακτική Άσκηση Υοιτητών του ΕΚΠΑ που διενεργείται με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων 

ΕΠΑ, της οποίας τη μέριμνα έχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ, εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος 

Κανονισμού, που εφαρμόζονται αναλόγως ως προς το σκέλος των ακαδημαϊκών κριτηρίων, με την επιφύλαξη τυχόν 

ειδικών ρυθμίσεων που απορρέουν από τις ασφαλιστικές διατάξεις και την πράξη χρηματοδότησης. 
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Η Πρακτική Άσκηση (εφ΄ εξής: ΠΑ) οργανώνεται και υλοποιείται από το Σμήμα Σουρκικών πουδών και ύγχρονων 

Ασιατικών πουδών, το οποίο φέρει τη γενική μέριμνα και συνεπικουρείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του 

Ιδρύματος. 

Η ΠΑ προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές  και τις φοιτήτριες να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες 

εργασίας, συμβάλλοντας στη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με στόχο τη δημιουργία 

ευκαιριών για την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των φοιτητών. 

Η ΠΑ εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του Σμήματος, ως μάθημα υποχρεωτικό επιλογής στα ακαδημαϊκά εξάμηνα Ζ΄ 

και Η΄, με βαθμολογικό δείκτη  (1-10), που αντιστοιχεί στην ακαδημαϊκή βαθμολογική κλίμακα και τέσσερεις πιστωτικές 

μονάδες (4 ECTS), όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα και τον οδηγό σπουδών του Σμήματος. Με το μάθημα της ΠΑ οι 

επωφελούμενοι φοιτητές δύνανται να συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό κεκτημένο του συνόλου των μαθημάτων των 

προπτυχιακών σπουδών τους. 

Ψς βασικοί συντελεστές της ΠΑ ορίζονται: 

(Α) Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης ή ο Επιστημονικός Τπεύθυνος (για τα προγράμματα ΕΠΑ) της Πρακτικής Άσκησης του 

Σμήματος (εφ΄ εξής «Επόπτης» ή «Ε.Τ.» αντίστοιχα), ο οποίος ορίζεται μεταξύ των μελών ΔΕΠ με απόφαση της 

υνελεύσεως του Σμήματος, με διετή θητεία, για τους ασκούμενους προπτυχιακούς φοιτητές. Με την ίδια απόφαση 

ορίζεται και ο Αναπληρωτής του Ακαδημαϊκού Επόπτη ή Επιστημονικού Τπευθύνου, ο οποίος τον αναπληρώνει σε 

περίπτωση κωλύματος. Ο «Επόπτης ή ο Ε.Τ.» έχει την ακαδημαϊκή επίβλεψη και το συντονισμό των συμβαλλομένων μερών 

σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Σμήματος και την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Σμήματος, για την εκάστοτε ΠΑ που 

τελείται υπό την αιγίδα του Σμήματος. 

Επίσης, ο «Επόπτης ή ο Ε.Τ.» έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τα ιδρυματικά όργανα διοίκησης, το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης του ΕΚΠΑ και τους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση το 

Σμήμα.  

Μετά το πέρας της ΠΑ ο «Επόπτης ή ο Ε.Τ.» εξετάζει προφορικά τον φοιτητή συνυπολογίζοντας τις αντίστοιχες Εκθέσεις 

του φορέα απασχόλησης – και καταθέτει στη υνέλευση του Σμήματος τη βαθμολογία του. Η βαθμολογία συνοδεύεται από 

έκθεση πεπραγμένων και αξιολόγηση της εκάστοτε ΠΑ. 

Ο «Επόπτης ή ο Ε.Τ.» εκπροσωπεί το Σμήμα σε κάθε πράξη δημοσιότητας που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΠΑ, εντός ή 

εκτός Σμήματος. 

(Β) Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Σμήματος (εφ΄ εξής Ε.Π.Α.), η οποία είναι τετραμελής και σε αυτή συμμετέχουν ο 

Πρόεδρος του Σμήματος, ο «Επόπτης ή ο Ε.Τ.» και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ του Σμήματος, τα οποία ορίζονται από τη 

υνέλευση του Σμήματος. 

Αρμοδιότητα της Ε.Π.Α., της οποίας η θητεία είναι διετής, είναι η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για την ΠΑ, η διατύπωση 

πρότασης στη υνέλευση του Σμήματος για την υιοθέτηση ή τροποποίηση του Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης, η διάχυση 

των αποτελεσμάτων μέσω της συμμετοχής των μελών της σε πράξεις δημοσιότητας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ΠΑ, 

ιδιαιτέρως μέσω της διατύπωσης τεκμηριωμένης γνώμης προς τον «Επόπτη ή τον Ε.Τ.» για οποιοδήποτε στάδιο 
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υλοποίησης της ΠΑ και η διατύπωση γνώμης, επί της τακτικής έκθεσης αξιολόγησης, ιδιαιτέρως δε εφ΄ όσον τούτο 

προβλέπεται στο πλαίσιο της γενικότερης διαδικασίας αξιολόγησης του Σμήματος. 

(Γ)  υνεργαζόμενος Υορέας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε φορέας, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, ή ερευνητικό 

κέντρο, ή Κέντρο Διδασκαλίας Γλωσσών (Ι.Δ. ή Δ.Δ.), ή Εκπαιδευτικό Κέντρο (Ι.Δ. ή Δ.Δ.) ή πανεπιστημιακό εργαστήριο ή 

άλλη ακαδημαϊκή μονάδα, της ημεδαπής, ο οποίος συνεργάζεται με το Σμήμα για την άσκηση των φοιτητών του, επί τη 

βάσει ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας και ασχολείται με θέματα: 

- Ιστορίας και Πολιτισμού 

-Πολιτικής και Οικονομίας 

-Γλώσσας και Υιλολογίας 

Για την ΠΑ των φοιτητών που εκπονείται αποκλειστικά και μόνο σε ιδιωτικούς φορείς, εκτός προγραμμάτων ΕΠΑ, 

συντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ, σχέδιο σύμβασης που 

διανέμεται στα Σμήματα από το Γραφείο ΠΑ του Ιδρύματος. 

Σο ιδιωτικό υμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης εκδίδεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται από τα τρία 

συμβαλλόμενα μέρη (Πρόεδρο Σμήματος- Ιδιωτικό Υορέα/Επιχείρηση υποδοχής-Ασκούμενο φοιτητή. Για τα 

προγράμματα ΕΠΑ τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, ο δικαιούχος φοιτητής, ο 

φορέας υποδοχής και ο «Επιστημονικός Τπεύθυνος») της Π.Α. του Σμήματος 

Σα δύο πρωτότυπα αντίτυπα κατατίθενται στους εκάστοτε ασκούμενους φοιτητές και στους ιδιωτικούς 

Υορείς/Επιχειρήσεις υποδοχής με προσαρτημένο τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Σμήματος, ενώ το 

τρίτο πρωτότυπο αντίτυπο κρατείται στο αρχείο του Σμήματος, ενώ για τα προγράμματα ΕΠΑ ένα πρωτότυπο αντίτυπο 

κατατίθεται και στον ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ. 

Για την ΠΑ των φοιτητών που εκπονείται μέσω προγραμμάτων ΕΠΑ, τα συμφωνητικά θα συντάσσονται σύμφωνα με τις 

τυχόν ειδικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την πράξη χρηματοδότησης ή και των τυχόν ασφαλιστικών καλύψεων και θα 

εντάσσονται στο πλαίσιο του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ. 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συντάσσει και τηρεί μητρώα με τους φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, οι 

οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Σμήμα. 

Άρθρο 2 

Δικαίωμα συμμετοχής- Προκήρυξη θέσεων ασκούμενων φοιτητών-Διαδικασία επιλογής ασκούμενων φοιτητών-

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων 

 

Για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης και της σύννομης λειτουργίας του Προγράμματος Πρακτικής 

Άσκησης Υοιτητών του Σμήματος Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών του ΕΚΠΑ, ορίζονται τα 

ακόλουθα: 

 

Δικαίωμα συμμετοχής 
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Η Πρακτική Άσκηση απευθύνεται στους φοιτητές του Σμήματος Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών και 

των δύο ειδικών κατευθύνσεων, που πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 

1. Βρίσκονται στο Ζ΄ ή Η΄ εξάμηνο σπουδών 

2. Είναι επί πτυχίω φοιτητές (οφείλουν έως και 5 μαθήματα για την υποστήριξη της πτυχιακής τους εργασίας, όπου 

απαιτείται) 

3. Δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε δραστηριότητα ΠΑ που υλοποιήθηκε ή υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Σμήματος και κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού. 

 

Η διαπίστωση της κάλυψης των ανωτέρω 1,2 και 3 προϋποθέσεων, γίνεται με απλή δήλωση του φοιτητή και διακρίβωση 

των σχετικών στοιχείων από τη Γραμματεία του Σμήματος. 

 

Προκήρυξη θέσεων ασκούμενων φοιτητών 

Κατ΄ έτος, προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων ΠΑ, με επωφελούμενους τους φοιτητές του Σμήματος, με βάση 

τα κριτήρια που εξειδικεύονται στην οικεία ενότητα της προκήρυξης. 

Οι αιτήσεις εκπόνησης Π.Α. (έντυπο αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σμήματος www.turkmas.uoa.gr – 

Πρακτική άσκηση) όπου συμπληρώνονται: 

(α) τα στοιχεία του φοιτητή, 

(β)ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου φοιτητή, με βάση το πρότυπο το οποίο είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα του Σμήματος, 

(γ)πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή, 

(δ) το ονοματεπώνυμο του «Επόπτη ή του Ε.Τ.» του Σμήματος που καθοδήγησε το φοιτητή. Ο «Επόπτης ή ο Ε.Τ.» 

συνυπογράφει την αίτηση του φοιτητή, 

(ε)κάθε άλλο έγγραφο (βεβαιώσεις συνεργασίας, συστατικές επιστολές κ.λ.π.), που κατά την κρίση του φοιτητή δύναται να 

συμβάλει στην θετική αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του, 

 (στ) υπογραφή του αιτούντος φοιτητή. 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην εκάστοτε προκήρυξης. 

 

Διαδικασία επιλογής ασκούμενων φοιτητών-Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων 

Οι αιτήσεις των φοιτητών που πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις αξιολογούνται από τον «Επόπτη ή τον Ε.Τ.», με τη 

συνδρομή της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, η οποία μπορεί συμπληρωματικά να καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές 

σε προσωπική συνέντευξη.   

http://www.turkmas.uoa.gr/
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την αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνεται υπ΄ όψιν  και η επίδοσή τους σε συγκεκριμένα προαπαιτούμενα μαθήματα. 

ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. 

Ειδικότερα: 

1. Κατεύθυνση: Ιστορία και Πολιτισμός 

Μαθήματα: α. Οθωμανική Ιστορία, β. ύγχρονη Σουρκία ΙΙ, γ. Εισαγωγή στις Σέχνες του Ισλαμικού κόσμου. 

2. Κατεύθυνση: Πολιτική και Οικονομία 

Μαθήματα: α. Ελληνοτουρκικές χέσεις, β. Πολιτικό Ισλάμ στη ύγχρονη Σουρκία Ι, γ. Οικονομική Γεωγραφία και 

Γεωπολιτική της ευρύτερης Μ. Ανατολής και της Σουρκίας ΙI. 

3. Κατεύθυνση: Γλώσσα και Υιλολογία 

Μαθήματα: α) χέσεις ελληνικής και τουρκικής γλώσσας, και  

β) δύο (2) εκ των τριών (3) μαθημάτων:  

1) Σουρκική Γλώσσα τ΄ εξαμήνου μορφολογία-σύνταξη 

2) Σουρκική Γλώσσα τ΄ εξαμήνου δεξιότητες στον προφορικό λόγο 

3) Μετάφραση πολιτικών/κοινωνικών και οικονομικών κειμένων 

Κριτήρια Επιλογής 

Α. Ακαδημαϊκά 

Α/Α Περιγραφή Κριτηρίου Αριθμός Μορίων Μέγιστος Αριθμός 

Μορίων 

1 Εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο του 7ου  (Ζ΄) 

εξαμήνου 

Από 7ο έως 10ο: 20 μόρια 

Από 11ο και άνω: 10 μόρια 

20 

2 Γενικός μέσος όρος βαθμολογίας Μέσος Όρος 

 Βαθμολογίας επί 2 μόρια 

20 

3 Μαθήματα προαπαιτούμενα της κάθε 

κατεύθυνσης που ο φοιτητής έχει εξεταστεί 

επιτυχώς 

 

3 μαθήματα επί 3 μόρια 

 

9 

4 υμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS 1 μόριο 1 

ΜΕΓΙΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ  50 
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Β. Φωρίς Κριτήρια 

Οι ΥμεΑ, εφόσον υπάρχουν σχετικές αιτήσεις, επιλέγονται άνευ κριτηρίων. 

 

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι, όσα υμφωνητικά Πρακτικής Άσκησης έχουν ήδη εκτελεσθεί ή εκτελούνται ΜΕΨ 

προγραμμάτων ΕΠΑ. διατηρούν εν όλω την ισχύ τους [σύμφωνα την υπ' αριθμ. Κοιν. Τπ. Απ. 679/22/08/96, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 (ΥΕΚ156Α) και την από 14.2.2017 (συν.2η) απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ:ΨΣΟΔ46ΧΖ2Ν-ΨΞΛ)], μέχρι και την ολοκλήρωση της διενεργηθείσας ή ήδη 

διενεργούμενης πρακτικής άσκησης. 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω αξιολόγησης η Ε.Π.Α. υποβάλλει εισήγηση προς τη υνέλευση του Σμήματος, η 

οποία τελικά αναθέτει τις ΠΑ στους ενδιαφερόμενους φοιτητές, με απόφασή της. Με την ίδια απόφασή της, η υνέλευση 

μπορεί να ορίζει συγκεκριμένο αριθμό επιλαχόντων φοιτητών, οι οποίοι εμφανίζουν μικρό βαθμό απόκλισης σε ότι αφορά 

στην κάλυψη των απαιτουμένων κριτηρίων. Οι φοιτητές αυτοί, κατά προτεραιότητα, δύνανται να καταλαμβάνουν τις θέσεις 

φοιτητών που επελέγησαν να συμμετάσχουν στην ΠΑ, αλλά υπαναχώρησαν του δικαιώματός τους μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιλογής. 

 

Δικαιολογητικά για την έναρξη της Π.Α. 

 

Μετά την επιλογή τους από τη υνέλευση του Σμήματος, οι ασκούμενοι φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του 

Σμήματος αίτηση συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

(1) αίτηση 

 (2) η επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της Π.Α., 

(3)σχετική βεβαίωση αποδοχής από το φορέα υποδοχής που φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του νομίμου 

εκπροσώπου του φορέα, 

 (4)Ιδιωτικό υμφωνητικό μεταξύ ΕΚΠΑ και φορέα (εις τριπλούν) 

(5)Ιδιωτικό υμφωνητικό Μίσθωσης Έργου που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, το δικαιούχο 

φοιτητή και τον «Επόπτη» της Π.Α. του Σμήματος (εις τριπλούν) ή 

(5)Για προγράμματα ΕΠΑ Ιδιωτικό υμφωνητικό Μίσθωσης Έργου που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, το δικαιούχο φοιτητή, το φορέα υποδοχής και τον «Επιστημονικό Τπεύθυνο» της Π.Α. του Σμήματος (εις 

τριπλούν) 

(6)Τπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) υπογεγραμμένη από το φοιτητή όπου δηλώνει ότι δεν έχει συμμετάσχει 

ξανά σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 
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Άρθρο 3 

Διαδικασία Αναγγελίας και Επίβλεψη Πρακτικής Άσκησης 

Μετά την επιλογή του φοιτητή, ο ασκούμενος ενημερώνει το φορέα υποδοχής, ώστε η διαθέσιμη θέση Πρακτικής Άσκησης 

να αναρτηθεί στο ύστημα Κεντρικής Τποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Υοιτητών ΑΕΙ (ΑΣΛΑ), στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση atlas.grnet.gr. Μόλις η διαθέσιμη θέση αναγγελθεί στο ύστημα ΑΣΛΑ, ο φοιτητής αποστέλλει τον 5/ψήφιο 

κωδικό της θέσης, το όνομα και τον αριθμό μητρώου του στον «Επόπτη» ώστε να τον αντιστοιχίσει. 

 

Η επίβλεψη του ασκούμενου φοιτητή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης γίνεται από Τπεύθυνο του Υορέα 

υποδοχής, ο οποίος ορίζεται από το φορέα και ικανοποιεί κριτήρια επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής 

εμπειρίας στο υπόψη γνωστικό αντικείμενο. Η επίβλεψη γίνεται σε συνεργασία με τον «Επόπτη ή τον Ε.Τ.» του Σμήματος 

Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών. 

 

 

Άρθρο 4 

Εκπόνηση - Ολοκλήρωση - Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης 

 

Η διάρκεια της εκπόνησης της ΠΑ, ορίζεται, ανά κατηγορία δικαιούχων, ως ακολούθως: 

α) Υοιτητές κανονικών εξαμήνων φοίτησης: ελάχιστο δύο (2) συνεχόμενους μήνες και μέγιστο τέσσερις (4) συνεχόμενους 

μήνες πλήρους απασχόλησης κατ΄ έτος. Ο χρόνος αυτός θα προσαρμόζεται κατά περίπτωση με βάση τις υποδείξεις του 

Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον χρηματοδοτικό πλαίσιο και με απλή απόφαση 

του Επιστημονικού Τπευθύνου, η οποία θα γνωστοποιείται αρμοδίως στις υπηρεσίες του Σμήματος. 

β) Επί πτυχίω φοιτητές: ελάχιστο δύο (2) συνεχόμενους μήνες και μέγιστο τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες πλήρους 

απασχόλησης κατ΄ έτος, αναλόγως της διαθεσιμότητας θέσεων απασχόλησης ΠΑ, με ημερομηνίες έναρξης και λήξης που 

ορίζονται για κάθε ακαδημαϊκή περίοδο από το Σμήμα. Ο χρόνος αυτός θα προσαρμόζεται κατά περίπτωση με βάση τις 

υποδείξεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον χρηματοδοτικό πλαίσιο και με 

απλή απόφαση του Επιστημονικού Τπευθύνου, η οποία θα γνωστοποιείται αρμοδίως στις υπηρεσίες του Σμήματος.  

Η συμμετοχή στην ΠΑ δεν επιτρέπεται να επικαλύπτεται χρονικά με οποιαδήποτε άλλη τακτική εκπαιδευτική 

δραστηριότητα του Σμήματος, στην οποία ο φοιτητής συμμετέχει υποχρεωτικά (διδασκαλία, τακτικές εξεταστικές 

περιόδους, εξάμηνο εξωτερικού, πρόοδοι κ.λ.π.).  

 

Ο «Επόπτης ή ο Ε.Τ.» δύναται να ελέγχει, με κάθε πρόσφορο μέσον, την ακρίβεια της τήρησης των συμφωνηθέντων μεταξύ 

Σμήματος και υνεργαζομένου Υορέα, καθώς και να επαληθεύει τα διαλαμβανόμενα στις ενδιάμεσες αναφορές που 

συντάσσονται και υποβάλλονται από τον ασκούμενο φοιτητή και να προβαίνει σε κάθε προσήκουσα ενέργεια για την 

επίτευξη του ζητούμενου μαθησιακού αποτελέσματος, εφ΄όσον, κατά την κρίση του, η πορεία διεξαγωγής της ΠΑ 

αποκλίνει του αρχικού στόχου. ε εξαιρετικές περιπτώσεις δε, δύναται με τεκμηριωμένη απόφασή του να διακόπτει την 

διεξαγωγή της ΠΑ και να μεριμνεί για την ένταξη του ασκούμενου φοιτητή εντός του αυτού χρονικού διαστήματος άσκηση, 

εάν αυτό είναι αντικειμενικώς δυνατό, ή στη διάρκεια άλλου κύκλου κατάρτισης, βάσει του προγραμματισμού του 
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Σμήματος. Εάν για την αποτυχία της συγκεκριμένης άσκησης ευθύνεται αποδεδειγμένα και ο ασκούμενος φοιτητής, 

διακόπτεται κάθε παροχή του Σμήματος προς τον φοιτητή, χωρίς άλλη διατύπωση, και ο φοιτητής στερείται του 

δικαιώματος απασχόλησης σε άλλον υνεργαζόμενο Υορέα. 

 

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε δραστηριότητας ΠΑ. Σροφοδοτεί το σχεδιασμό των πράξεων που 

εντάσσονται σε συγγενείς ή και συμπληρωματικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες και συνδυάζεται, στο μέτρο του 

διαχειριστικώς δυνατού, με την τακτική αξιολογική δραστηριότητα (εσωτερική αξιολόγηση) του Σμήματος. Σηρουμένων των 

διαδικασιών διαφάνειας, τα βασικά της πορίσματα και η μεθοδολογία της αποτελούν δημόσια πληροφορία. 

Η διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο της ΠΑ ολοκληρώνεται με ευθύνη του «Επόπτη ή του Ε.Τ.» και σε συνεργασία με τον 

ασκούμενο φοιτητή και τον ορισμένο Τπεύθυνο του υνεργαζόμενου Υορέα, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της ΠΑ. Για την επιτυχία της αξιολόγησης θεσπίζονται μέσα και διαδικασίες που στοχεύουν στη διατύπωση 

της τελικής έκθεσης επιτυχούς (ή όχι) ολοκλήρωσης. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

α) Οι ενδιάμεσες αναφορές συντάσσονται από τον ασκούμενο φοιτητή σε μηνιαία βάση και αποστέλλονται άμεσα στον 

«Επόπτη ή τον Ε.Τ.». Οι αναφορές περιλαμβάνουν την πρόοδο που συντελέστηκε στα πλαίσια της ΠΑ και την περιγραφή των 

δράσεων που ολοκληρώθηκαν. Οι αναφορές συνοδεύονται από το σύνολο ή δείγμα του υλικού που διεκπεραίωσε ο 

ασκούμενος φοιτητής το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

β) Οι τελικές αναφορές, ήτοι η τελική αναφορά του ασκούμενου φοιτητή και το πληροφοριακό έντυπο του υνεργαζόμενου 

Υορέα. τις δύο αυτές εκθέσεις θα περιγράφονται συνοπτικά το αντικείμενο, οι μέθοδοι υλοποίησης και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα της ΠΑ, το χρονοδιάγραμμα που τηρήθηκε και η τυχόν αιτιολόγηση αποκλίσεων από αυτό. Όλα τα στοιχεία 

και τα έντυπα συγκεντρώνονται από τον «Επόπτη ή τον Ε.Τ.» και την Ε.Π.Α. μαζί με σχετική βεβαίωση-έκθεση αξιολόγησης 

περί επιτυχούς (ή όχι) ολοκλήρωσης της ΠΑ για έναν έκαστο των ασκουμένων. Η βεβαίωση-έκθεση αξιολόγησης (βλ. 

επίσης αρθ. 4) περιλαμβάνει υποχρεωτικά αξιολογική κρίση για τους Υορείς με τους οποίους συνεργάσθηκε ο «Επόπτης ή 

ο Ε.Τ.» στο πλαίσιο των καθηκόντων του. τη συνέχεια διαβιβάζονται στη υνέλευση του Σμήματος, η οποία επικυρώνει την 

επιτυχή (ή όχι) ολοκλήρωση της ΠΑ ενός εκάστου ασκούμενου φοιτητή και αποφασίζει την αναγραφή της σχετικής 

πληροφορίας στα επίσημα έντυπα (βεβαιώσεις σπουδών κλπ.) που χορηγεί το Σμήμα. 

 

Γ)Επισκέψεις «Επόπτη ή Ε.Τ.» στο χώρο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης.  

ε χρόνο που δεν γνωστοποιείται υποχρεωτικά από πριν στον ασκούμενο φοιτητή και τον υνεργαζόμενο Υορέα, ο 

«Επόπτης ή ο Ε.Τ.» επισκέπτεται τους χώρους άσκησης των φοιτητών των οποίων την επίβλεψη έχει αναλάβει και ελέγχει 

την τήρηση των διαλαμβανομένων στο σχετικό συμβατικό έγγραφο μεταξύ Ιδρύματος και υνεργαζομένου Υορέα. Δύναται 

δε να συγκεντρώνει κάθε, κατά τη γνώμη του, πρόσφορη πληροφορία, για την πληρέστερη τεκμηρίωση της εισηγήσεώς του 

ως ανωτέρω. 

  

 

Άρθρο 5 
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Ορισμός ακαδημαϊκών και εργασιακών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

των συμβαλλόμενων μερών-Τποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

 

Ψς μήνας πλήρους απασχόλησης ορίζεται η οκτάωρη απασχόληση (συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος χρόνου 

διαλείμματος), πέντε ημέρες την εβδομάδα, καθ΄ όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα.  

Κατά το δίμηνο της Πρακτικής Άσκησης οι ασκούμενοι φοιτητές θα λαμβάνουν διακόσια εξήντα (260) ευρώ το μήνα και θα 

είναι ασφαλιστικά καλυμμένοι μέσω των πόρων του Προγράμματος. Οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν έχουν καμία ανάμιξη 

σε θέματα αμοιβής και ασφάλισης. 

 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με Υορείς Τποδοχής από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Σομέα, και 

τουλάχιστον το 55% των θέσεων ανά ακαδημαϊκή περίοδο πρέπει να αφορούν ιδιωτικούς φορείς. Προς διευκόλυνση της 

επιλογής φορέα υποδοχής συστήνεται στους φοιτητές, πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησής τους, να απευθύνονται 

στον «Επόπτη ή τον Ε.Τ.» ή στην Ε.Π.Α., ώστε από κοινού με το φοιτητή και τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής (εκπαιδευτή) 

να ορίσουν το ακριβές αντικείμενο της πρακτικής άσκησης. 

 

Σα καθήκοντα της εργασίας κατά την Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να είναι σχετικά με τις σπουδές του Σμήματος Σουρκικών 

πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών και την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο ασκούμενος. Για το σκοπό αυτό, θα 

υπάρχει συνεχής επικοινωνία της Γραμματείας του Προγράμματος και του «Επόπτη ή του Ε.Τ.» με τους ασκούμενους 

φοιτητές και τους φορείς υποδοχής. Κατά την έναρξη εκπόνησης της ΠΑ κατατίθεται από τον «Επόπτη ή τον Ε.Τ.» από 

κοινού με τον ασκούμενο φοιτητή και τον υνεργαζόμενο Υορέα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα απασχόλησης, περιγραφή 

του αντικειμένου της ΠΑ, καθώς και το επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. 

 

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης και σε διάστημα ενός (1) μηνός από την περάτωσή της, ο ασκούμενος φοιτητής 

υποχρεούται να προσκομίσει στον Ακαδημαϊκό Επόπτη ή τον Επιστημονικό Τπεύθυνο τα παρακάτω έντυπα: 

1. Σα μηνιαία παρουσιολόγια (1 έντυπο/ημερολογιακό μήνα άσκησης) που αφορούν το διάστημα από την ημερομηνία 

έναρξης της Πρακτικής Άσκησης μέχρι και τη λήξη της. Ο φοιτητής πρέπει να υπογράφει καθημερινά στα μηνιαία 

παρουσιολόγια άσκησης κατά την ώρα προσέλευσης και την ώρα αναχώρησης, τα οποία συνυπογράφει και ο 

εκπαιδευτής. 

2. Σην έκθεση πεπραγμένων του ασκούμενου φοιτητή όπου αναφέρεται αναλυτικά η ενασχόλησή του με το αντικείμενο, οι 

τεχνικές στις οποίες εκπαιδεύτηκε, το υλικό που διεκπεραίωσε, κλπ. Η έκθεση πεπραγμένων συντάσσεται και 

υπογράφεται από τον ασκούμενο φοιτητή 

3. Σο φύλλο αξιολόγησης που υπογράφεται από τον ασκούμενο, όπου ο φοιτητής διατυπώνει τις εμπειρίες και τις 

εντυπώσεις του από το φορέα υποδοχής κατά το διάστημα της άσκησής του 

4. Ση βεβαίωση εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης με το ακριβές διάστημα εκπόνησής της, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής και τον Τπεύθυνο επιβλέποντα του Υορέα, 

5. Σην έκθεση επίδοσης/αξιολόγησης του ασκούμενου φοιτητή από τον Τπεύθυνο επιβλέποντα, με την υπογραφή του 

νομίμου εκπροσώπου του φορέα υποδοχής 
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6. Σο απογραφικό δελτίο της πρακτικής σύμφωνα με το πρότυπο που έχει διαμορφωθεί από το γραφείο πρακτικής 

άσκησης του ΕΚΠΑ 

7. Ση δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μαζί με φωτοτυπία της αρχικής σελίδας του 

τραπεζικού λογαριασμού. 

 

Μετά την προφορική εξέταση του φοιτητή από τον Ακαδημαϊκό Επόπτη ή τον Επιστημονικό Τπεύθυνο και την επιτυχή 

αξιολόγησή της, ο «Επόπτης ή ο Ε.Τ» συμπληρώνει τη βεβαίωση-έκθεση αξιολόγησης της Πρακτικής άσκησης 

βεβαιώνοντας ότι ο φοιτητής έχει εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις του, αναφέροντας συνοπτικά τα πεπραγμένα του, 

αποτυπώνοντας το ειδικότερο περιεχόμενο της εκπαίδευσης του και βαθμολογώντας την επίδοση του φοιτητή.  

 

Παράλληλα «Επόπτης ή ο Ε.Τ.» συμπληρώνει τις εντολές πληρωμής για το φοιτητή. 

 

Σα παραπάνω έντυπα προωθούνται με ευθύνη του «Επόπτη ή του Ε.Τ.» στο γραφείο Πρακτικής άσκησης του ΕΚΠΑ προς 

αποζημίωση του ασκηθέντα φοιτητή. Η βεβαίωση-έκθεση αξιολόγησης και η βαθμολογία που έλαβε ο φοιτητής 

κατατίθενται προς έγκριση στη υνέλευση του Σμήματος. 

 

Άρθρο 5 

Ασφαλιστικές Καλύψεις 

Ψς προς την ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ισχύουν οι ακόλουθες 

διατάξεις: 

 Άρθρο 53 ν. 4009/2011 (όπως η περ. α' της παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το αρθ.31 παρ. 3, ν. 4452/2017-Α 17): «1. 

α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική 

και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό 

ύστημα Τγείας (Ε..Τ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Τπηρεσιών Τγείας 

(Ε.Ο.Π.Τ.Τ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016(Α' 83). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Τπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων και Τγείας. (...) 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (Α' 206) εφαρμόζονται αναλόγως και στους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με το Πρόγραμμα σπουδών 

τους». 

 Άρθρο 13 ν. 2640/1998: «τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994(ΥΕΚ 83Α) υπάγονται όλα τα 

Α.ΕΙ. των οποίων οι φοιτητές, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, πραγματοποιούν πρακτική άσκηση». 

 Άρθρο 10 παρ. 2 ν. 2217/1994: «Σα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1474/1984 (ΥΕΚ 

128 Α') υπάγονται από 1.1.1995 στην ασφάλιση του ΙΚΑ μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος». 


