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ΣΜΗΜΑ Σοσρκικών ποσδών και ύγτρονων Αζιαηικών ποσδών 

ΥΟΛΗ Οικονομικών και Πολιηικών Δπιζηεμών 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Ανηώνιος Γεριδιώηες 

Email: praktiki@turkmas.uoa.gr 

ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 210-3689607 

Α.Π. 2763 

Ημερομενία 06/12/2021 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΧΝ 

ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

Σην πιαίζην ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Πξαθηηθή Άζθεζε Τξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ», κε 

θσδηθφ ΟΠΣ 5032778 πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην κέζσ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία 2014-2020», αλαθνηλψλεηαη ε έλαξμε λένπ θχθινπ Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο Φνηηεηψλ γηα ην Τκήκα Τνπξθηθψλ Σπνπδψλ θαη Σχγρξνλσλ 

Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ θαη θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη πξνπηπρηαθνί  θνηηεηέο 

λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε. 

Γηα ην Τκήκα Τνπξθηθψλ Σπνπδψλ θαη Σχγρξνλσλ Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ 

ππάξρνπλ 9 δηαζέζηκεο ζέζεηο γηα πξαγκαηνπνίεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο (Κσδ 

Μαζεκ. 70240) γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2022 έσο 31/10/2022 

 

Γιάρκεια σποβολής ελεκηρονικών αιηήζεων από 07/12/2021 έως  

18/12/202.. και ώρα 00:00 

Όζεο αηηήζεηο είλαη εθπξφζεζκεο ζα απνξξίπηνληαη.  

 

 

I. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ- ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Οη ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο απεπζχλνληαη ζε θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο 
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Τκήκαηνο Τνπξθηθψλ Σπνπδψλ θαη Σχγρξνλσλ Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ πνπ 

πιεξνχλ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

1. Βξίζθνληαη ζην Ε΄ ή Ζ΄ εμάκελν ζπνπδψλ 

2. Δίλαη επί πηπρίσ θνηηεηέο (νθείινπλ έσο θαη 5 καζήκαηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο, φπνπ απαηηείηαη) 

3. Γελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ ζε δξαζηεξηφηεηα ΠΑ πνπ 

πινπνηήζεθε ή πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Τκήκαηνο θαη θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

Τα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ζεηξά φπσο 

απηά έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ Γ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο Τνπξθηθψλ Σπνπδψλ θαη 

Σχγρξνλσλ Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ (29/06/2018), είλαη δηαζέζηκα ζηνλ αθφινπζν 

ζχλδεζκν ζην site ηνπ Τκήκαηνο: 

http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/praktiki_askisi/20

21/2018-2022_-

_TELIKOS_ESOTERIKOS_KANONISMOS_PRAKTIKIS_ASKISIS_-

ME_TROPOPOIISEIS-2.pdf 

Σε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ζα 

επηιεγνχλ φινη φζνη ηζνβαζκνχλ. 

Οη θνηηεηέο ΑΜΔΑ επηιέγνληαη άλεπ θξηηεξίσλ  

 

II. ΔΓΓΡΑΦΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

Αξρηθά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ε Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ 

παξαθάησ δηεχζπλζε https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/ 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Υπεχζπλε Γήισζε Σπγθαηάζεζεο (Ο/ε θνηηεηήο/ηξηα κε ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είηε ζε ειεθηξνληθή, είηε ζε 

έληππε κνξθή, παξέρεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ/ηεο γηα ηελ ηήξεζε, 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ 

http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/praktiki_askisi/2021/2018-2022_-_TELIKOS_ESOTERIKOS_KANONISMOS_PRAKTIKIS_ASKISIS_-ME_TROPOPOIISEIS-2.pdf
http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/praktiki_askisi/2021/2018-2022_-_TELIKOS_ESOTERIKOS_KANONISMOS_PRAKTIKIS_ASKISIS_-ME_TROPOPOIISEIS-2.pdf
http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/praktiki_askisi/2021/2018-2022_-_TELIKOS_ESOTERIKOS_KANONISMOS_PRAKTIKIS_ASKISIS_-ME_TROPOPOIISEIS-2.pdf
http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/praktiki_askisi/2021/2018-2022_-_TELIKOS_ESOTERIKOS_KANONISMOS_PRAKTIKIS_ASKISIS_-ME_TROPOPOIISEIS-2.pdf
https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisiespa/
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πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζηα ηπρφλ ζπλππνβαιιφκελα κε 

απηήλ έγγξαθα, απφ ην ΔΚΠΑ, απφ ην Τκήκα Τνπξθηθψλ θαη 

Σχγρξνλσλ Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ ηνπ ΔΚΠΑ, απφ ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ ΔΚΠΑ 

θαη απφ ηνλ/ηελ Eπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηελεξγεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο). 

2. Έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηηεηή, κε 

βάζε ην πξφηππν ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τκήκαηνο, 

3. Πξφζθαηε αλαιπηηθή βαζκνινγία ηνπ θνηηεηή 

4. Κάζε άιιν έγγξαθν (βεβαηψζεηο ζπλεξγαζίαο, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

θ.ι.π.), πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνηηεηή δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ 

 

 

III. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΔΧΝ –ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη 

αμηνιφγεζε απηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη αλαθνηλψλνληαη 

πίλαθεο πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ, ηφζν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τκήκαηνο φζν 

θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Οη θνηηεηέο έρνπλ 

δηθαίσκα λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλε έλζηαζε επί ησλ πξνζσξηλψλ 

πηλάθσλ απνηειεζκάησλ εληφο πένηε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία αλαθνίλσζεο απηψλ. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ πηζαλψλ ελζηάζεσλ 

απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηνπ Τκήκαηνο, ζπληάζζεηαη ην πξαθηηθφ 

Τειηθψλ απνηειεζκάησλ επηινγήο ην νπνίν πξνσζείηαη πξνο ηελ Σπλέιεπζε 

ηνπ Τκήκαηνο. Οη  πίλαθεο νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ 

ηελ Σπλέιεπζε αλαξηψληαη  ηφζν ζηνλ Ηζηφηνπν ηνπ Τκήκαηνο  φζν θαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

 

IV. ΤΦΟ ΑΜΟΙΒΗ  

Ζ απνδεκίσζε ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ θαη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξαθηηθή 

άζθεζε ζα είλαη 260€ (δηαθφζηα εμήληα επξψ), αλά κήλα Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

πιήξνπο σξαξίνπ, πνζφ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε θαηά θηλδχλνπ 

αηπρήκαηνο. Ζ απνδεκίσζε θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ 
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Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΔΚΠΑ, κέζσ  ηεο πξάμεο «Πξαθηηθή 

Άζθεζε Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ», κε θσδηθφ ΟΠΣ 5032778  πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην κέζσ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία 2014-2020» 

 

 

V. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαο θνηηεηήο 

πξαθηηθή άζθεζε, θαη λα ιάβεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε είλαη: α) λα κελ έρεη 

ζπκκεηάζρεη μαλά ζην πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο σο θνηηεηήο ηνπ ηδίνπ 

ηκήκαηνο θαη β) λα δηαηεξεί ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 Ζ πξαθηηθή άζθεζε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί  ζε θνξείο ππνδνρήο 

ηνπ ηδησηηθνχ ή θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζε φιε ηε ρψξα. 

 Σε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ ζέζεσλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, 

ππάξρεη δπλαηφηεηα παξάηαζεο πξνζεζκίαο ή εθ λένπ δηαδηθαζία ππνβνιήο 

αηηήζεσλ κε νξηζκφ λέαο εκεξνκελίαο πξνζεζκίαο. Σρεηηθή αλαθνίλσζε ζα 

αλαξηεζεί πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηφζν ζηνλ Ηζηφηνπν ηνπ 

Τκήκαηνο φζν θαη ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο . 

 

Πληροθορίες για ηις διαδικαζίες ποσ πρέπει να ακολοσθήζοσν οι 

θοιηηηές, είναι διαθέζιμες  και ζηον ιζηόηοπο ηοσ Γραθείοσ Πρακηικής 

Άζκηζης http://grapas.uoa.gr  

 

 

Ο Δπηζηεκνληθά Υπεχζπλνο 

Αληψληνο Γεξηδηψηεο 

http://grapas.uoa.gr/

