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Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Πξνπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ  

ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ ηνπ Δζληθνύ θαη 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 

Η ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΩΝ 

ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ ΔΚΠΑ, ε νπνία ζηε ζπλεδξία ηεο 29-6-2018 

ελέθξηλε Πξφηππν Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 

Φνηηεηψλ  

Απνθαζίδεη 

ηελ έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Πξνπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηνπ 

Τκήκαηνο Τνπξθηθψλ Σπνπδψλ θαη Σχγρξνλσλ Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ ηνπ ΔΚΠΑ σο αθνινχζσο: 

 

Άξζξν 1 

Γεληθέο Αξρέο-Αθαδεκατθόο πξνζδηνξηζκόο-πληειεζηέο 

 

Οη Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Τνπξθηθψλ Σπνπδψλ θαη Σχγρξνλσλ Αζηαηηθψλ 

Σπνπδψλ ηνπ ΔΚΠΑ, δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ ζεζκνζεηεκέλε απφ ην Πξφγξακκα 

Σπνπδψλ ηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε: 

1. Σχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πνπ θαηνρπξψλεη ξεηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε σο κνξθή 

δηεμαγσγήο δηδαθηηθνχ έξγνπ, φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα 31, 32, παξ.1 θαη 53 παξ. 2 ηνπ 

Ν.4009/2011 (απφθαζε Παλ/θήο Σπγθιήηνπ 22-3-2012). 

2. Σχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαζηαθή θαη θνηλσληθν-αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. 

3. Σχκθσλα κε ηα νξηζζέληα ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ νηθείνπ 

Τκήκαηνο, θαη κέρξη εθδφζεσο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο. 

4. Σχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππ' αξηζκ. Κνηλ. Υπ. Απ. 679/22/08/96, 

ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν.3794/2009(ΦΔΚ156Α)θαη ηελ απφ 14.2.2017 (ζπλ.2ε) 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΑΓΑ:ΩΤΟΓ46ΨΕ2Ν-ΩΞΛ) γηα 

ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ πνπ δηελεξγείηαη κε επηρνξήγεζε κέζσ Πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ. 

5. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ ηνπ ΔΚΠΑ πνπ δηελεξγείηαη κε επηρνξήγεζε 

κέζσ Πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ, ηεο νπνίαο ηε κέξηκλα έρεη ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 

ΔΚΠΑ, εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, πνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο σο πξνο 

ην ζθέινο ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο θαη ηελ πξάμε ρξεκαηνδφηεζεο. 
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Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε (εθ΄ εμήο: ΠΑ) νξγαλψλεηαη θαη πινπνηείηαη απφ ην Τκήκα Τνπξθηθψλ 

Σπνπδψλ θαη Σχγρξνλσλ Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ηνπ Ηδξχκαηνο. ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο κεηαμχ άιισλ έρεη ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο:  

Α) κεξηκλά γηα ηελ κεραλνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ, 

Β) δηαρεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηνλ νηθείν δηαδηθηπαθφ ηφπν, 

Γ) δηαηεξεί αξρείν θνηηεηψλ πνπ έρνπλ αζθεζεί αλά Τκήκα. 

Γ) επηθνπξεί ηα Τκήκαηα  κε ηελ παξνρή  ζπκβνπιψλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ. 

Αζθεί πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο δηνηθεηηθνχ, γξακκαηεηαθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ  ραξαθηήξα πνπ 

εθπνλείηαη κέζσ πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ην νηθείν πιαίζην 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Σηηο αξκνδηφηεηεο απηέο εκπίπηνπλ ηδίσο ε ππνζηήξημε  ηεο 

επηθνηλσλίαο κε θνξείο απαζρφιεζεο , ε εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ε ηήξεζε ζρεηηθνχ 

αξρείνπ. 

Ζ ΠΑ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο  θαη ηηο θνηηήηξηεο λα απνθηήζνπλ εκπεηξία ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο ζηε ζχλδεζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ θνηηεηψλ. 

Ζ ΠΑ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο, σο κάζεκα ππνρξεσηηθφ επηινγήο ζηα 

αθαδεκατθά εμάκελα Ε΄ θαη Ζ, κε βαζκνινγηθφ δείθηε  (1-10), πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αθαδεκατθή 

βαζκνινγηθή θιίκαθα θαη ηέζζεξεηο πηζησηηθέο κνλάδεο (4 ECTS), φπσο αλαθέξνληαη ζην 

πξφγξακκα θαη ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο. Με ην κάζεκα ηεο ΠΑ νη επσθεινχκελνη 

θνηηεηέο δχλαληαη λα ζπκπιεξψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ θεθηεκέλν ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο. 

Ωο βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο ΠΑ νξίδνληαη: 

(Α) Ο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ή ν  Αθαδεκατθόο Δπόπηεο  (γηα ηα πξνγξάκκαηα 

ΔΠΑ) ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Τκήκαηνο (εθ΄ εμήο «Δπφπηεο» ή «Δ.Υ.» 

αληίζηνηρα), ν νπνίνο νξίδεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ΓΔΠ κε απφθαζε ηεο Σπλειεχζεσο ηνπ 

Τκήκαηνο, κε δηεηή ζεηεία, γηα ηνπο αζθνχκελνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Με ηελ ίδηα 

απφθαζε νξίδεηαη θαη ν Αλαπιεξσηήο ηνπ Αθαδεκατθνχ Δπφπηε ή Δπηζηεκνληθνχ 
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Υπεπζχλνπ, ν νπνίνο ηνλ αλαπιεξψλεη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο. Ο «Δπφπηεο ή ν Δ.Υ.» 

έρεη ηελ αθαδεκατθή επίβιεςε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Τκήκαηνο θαη ηελ Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 

Τκήκαηνο ηνπο δηδάζθνληεο πνπ ζεξαπεχνπλ ην ζρεηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη 

νξίδνληαη απφ ηελ Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο,  γηα ηελ εθάζηνηε ΠΑ πνπ ηειείηαη ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Τκήκαηνο. 

Δπίζεο, ν «Δπφπηεο ή ν Δ.Υ.» έρεη ηελ επζχλε επηθνηλσλίαο κε ηα ηδξπκαηηθά φξγαλα δηνίθεζεο, ην 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ΔΚΠΑ θαη ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα, κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη θαηά πεξίπησζε ην Τκήκα.  

Μεηά ην πέξαο ηεο ΠΑ ν «Δπφπηεο ή ν Δ.Υ.» εμεηάδεη πξνθνξηθά ηνλ θνηηεηή ζπλππνινγίδνληαο 

ηηο αληίζηνηρεο Δθζέζεηο ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο – θαη θαηαζέηεη ζηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ηε 

βαζκνινγία ηνπ. Ζ βαζκνινγία ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη αμηνιφγεζε ηεο 

εθάζηνηε ΠΑ. 

Ο «Δπφπηεο ή ν Δ.Υ.» εθπξνζσπεί ην Τκήκα ζε θάζε πξάμε δεκνζηφηεηαο πνπ πινπνηείηαη ζην 

πιαίζην ηεο ΠΑ, εληφο ή εθηφο Τκήκαηνο. 

(Β) Η Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Τκήκαηνο (εθ΄ εμήο Δ.Π.Α.), ε νπνία είλαη ηεηξακειήο 

θαη ζε απηή ζπκκεηέρνπλ ν Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο, ν «Δπφπηεο ή ν Δ.Υ.» θαη δχν αθφκε κέιε 

ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο. Ζ Δπηηξνπή 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα εθπφλεζε ηεο Πξαθηηθήο  

Άζθεζεο. 

Αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Π.Α., ηεο νπνίαο ε ζεηεία είλαη δηεηήο, είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ 

γηα ηελ ΠΑ, ε δηαηχπσζε πξφηαζεο ζηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ πηνζέηεζε ή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο ζε πξάμεηο δεκνζηφηεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ΠΑ, 

ηδηαηηέξσο κέζσ ηεο δηαηχπσζεο ηεθκεξησκέλεο γλψκεο πξνο ηνλ «Δπφπηε ή ηνλ Δ.Υ.» γηα 

νπνηνδήπνηε ζηάδην πινπνίεζεο ηεο ΠΑ θαη ε δηαηχπσζε γλψκεο, επί ηεο ηαθηηθήο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο, ηδηαηηέξσο δε εθ΄ φζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Τκήκαηνο. 

(Γ) Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ ηνπ Τκήκαηνο είλαη ηξηκεξήο θαη νξίδεηαη απφ ηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο. Αξκνδηφηεηα ηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ ησλ 

ππνςεθίσλ γηα εθπφλεζε ηεο Πξαθηηθήο  Άζθεζεο. Ζ ζεηεία ηεο είλαη δηεηήο 
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(Γ)  πλεξγαδόκελνο Φνξέαο κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε θνξέαο, ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, ή εξεπλεηηθφ θέληξν, ή Κέληξν Γηδαζθαιίαο Γισζζψλ (Η.Γ. ή Γ.Γ.), ή Δθπαηδεπηηθφ 

Κέληξν (Η.Γ. ή Γ.Γ.) ή παλεπηζηεκηαθφ εξγαζηήξην ή άιιε αθαδεκατθή κνλάδα, ηεο εκεδαπήο, ν 

νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε ην Τκήκα γηα ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ, επί ηε βάζεη εηδηθνχ 

πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο θαη αζρνιείηαη κε ζέκαηα: 

- Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ 

-Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκίαο 

-Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

Γηα ηελ ΠΑ ησλ θνηηεηψλ πνπ εθπνλείηαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο εθηφο πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ, 

ζπληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφηππν Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ΔΚΠΑ, 

ηξηκεξήο Σχκβαζε ππφ ηνλ ηίηιν ‘’Ηδησηηθφ Σπκθσλεηηθφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηψλ ΔΚΠΑ- 

’Τκήκα’’ κε ηνλ εθάζηνηε  ηδησηηθφ θνξέα /Δπηρείξεζε πνπ απαζρνιεί θνηηεηέο ηνπ ΔΚΠΑ ζην 

πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Τν πξφηππν ζρέδην ζχκβαζεο  δηαλέκεηαη ζηα 

Τκήκαηα απφ ην Γξαθείν ΠΑ ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Τν ηδησηηθφ Σπκθσλεηηθφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο εθδίδεηαη ζε ηξία (3) πξσηφηππα αληίηππα θαη 

ππνγξάθεηαη αληηζηνίρσο απφ ηα ηξία ζπκβαιιφκελα κέξε (ΔΚΠΑ/Ηδησηηθφ Φνξέα/Δπηρείξεζε 

ππνδνρήο-Αζθνχκελν θνηηεηή) ηα νπνία ιακβάλνπλ απφ έλα αληίηππν κε πξνζαξηεκέλν ηνλ 

Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Τκήκαηνο. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ θνηηεηψλ 

πνπ εθπνλνχλ ηελ ΠΑ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή θαη εξγαηηθή 

λνκνζεζία.  

Τα δχν πξσηφηππα αληίηππα θαηαηίζεληαη ζηνπο εθάζηνηε αζθνχκελνπο θνηηεηέο θαη ζηνπο 

ηδησηηθνχο Φνξείο/Δπηρεηξήζεηο ππνδνρήο κε πξνζαξηεκέλν ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ηνπ Τκήκαηνο, ελψ ην ηξίην πξσηφηππν αληίηππν θξαηείηαη ζην αξρείν ηνπ Τκήκαηνο, 

ελψ γηα ηα πξνγξάκκαηα ΔΣΠΑ έλα πξσηφηππν αληίηππν θαηαηίζεηαη θαη ζηνλ ΔΛΚΔ/ΔΚΠΑ. 

Γηα ηελ Π.Α πνπ εθπνλείηαη κέζσ πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηπρφλ 

ξπζκίζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξάμε ρξεκαηνδφηεζεο ή θαη ηηο ηπρφλ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο πξνγξάκκαηα ΔΣΠΑ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε είλαη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ ΔΚΠΑ,ΔΛΚΔ,/ ν αζθνχκελνο  θνηηεηήο,/ ν θνξέαο ππνδνρήο/ θαη ν 

«Αθαδεκατθφο Δπφπηεο») ηεο Π.Α. ηνπ Τκήκαηνο 

Γηα ηελ ΠΑ ησλ θνηηεηψλ πνπ εθπνλείηαη κέζσ πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ, ηα ζπκθσλεηηθά ζα 

ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηπρφλ εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξάμε 
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ρξεκαηνδφηεζεο ή θαη ησλ ηπρφλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ θαη ζα εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

Πξφηππνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ΔΚΠΑ. 

Ζ Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζπληάζζεη θαη ηεξεί κεηξψα κε ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην Τκήκα. 

Άξζξν 2 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο- Πξνθήξπμε ζέζεσλ αζθνύκελσλ θνηηεηώλ-Γηαδηθαζία επηινγήο 

αζθνύκελσλ θνηηεηώλ-Γλσζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ηεο ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο Τνπξθηθψλ Σπνπδψλ θαη Σχγρξνλσλ 

Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ ηνπ ΔΚΠΑ, νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Τνπξθηθψλ Σπνπδψλ θαη 

Σχγρξνλσλ Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ θαη ησλ δχν εηδηθψλ θαηεπζχλζεσλ, πνπ πιεξνχλ ηηο θαησηέξσ 

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. 

 

Ζ δηαπίζησζε ηεο θάιπςεο ησλ αλσηέξσ 1,2 θαη 3 πξνυπνζέζεσλ, γίλεηαη κε απιή δήισζε ηνπ 

θνηηεηή θαη δηαθξίβσζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο. 

 

Πξνθήξπμε ζέζεσλ αζθνύκελσλ θνηηεηώλ 

Καη΄ έηνο, πξνθεξχζζεηαη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζέζεσλ ΠΑ, κε επσθεινχκελνπο ηνπο θνηηεηέο 

ηνπ Τκήκαηνο, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ νηθεία ελφηεηα ηεο πξνθήξπμεο. 

Οη αηηήζεηο εθπφλεζεο Π.Α. (έληππν αίηεζεο είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο 

http://www.turkmas.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/praktiki-askhsh-foithton.html – Πξαθηηθή 

άζθεζε) φπνπ ζπκπιεξψλνληαη: 

http://www.turkmas.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/praktiki-askhsh-foithton.html
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(α) ηα ζηνηρεία ηνπ θνηηεηή, 

(β)έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηηεηή, κε βάζε ην πξφηππν ην νπνίν 

είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο, 

(γ)πξφζθαηε αλαιπηηθή βαζκνινγία ηνπ θνηηεηή, 

(δ) ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ «Δπφπηε ή ηνπ Δ.Υ.» ηνπ Τκήκαηνο πνπ θαζνδήγεζε ην θνηηεηή. Ο 

«Δπφπηεο ή ν Δ.Υ.» ζπλππνγξάθεη ηελ αίηεζε ηνπ θνηηεηή, 

(ε)θάζε άιιν έγγξαθν (βεβαηψζεηο ζπλεξγαζίαο, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θ.ι.π.), πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ θνηηεηή δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ, 

 (ζη) ππνγξαθή ηνπ αηηνχληνο θνηηεηή. 

Οη αηηήζεηο θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθάζηνηε 

πξνθήξπμεο. 

Σηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ιακβάλεηαη ππ΄ φςηλ θαη ε επίδνζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα 

πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

 

Δηδηθφηεξα: 

1. Καηεύζπλζε: Ιζηνξία θαη Πνιηηηζκόο 

Μαζήκαηα: α. Οζσκαληθή Ηζηνξία, β. Σχγρξνλε Τνπξθία . 

2. Καηεύζπλζε: Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία 

Μαζήκαηα: α. Διιελνηνπξθηθέο Σρέζεηο, β. Πνιηηηθφ Ηζιάκ ζηε Σχγρξνλε Τνπξθία Η, γ. 

Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία θαη Γεσπνιηηηθή ηεο επξχηεξεο Μ. Αλαηνιήο θαη ηεο Τνπξθίαο ΗI. 

3. Καηεύζπλζε: Γιώζζα θαη Φηινινγία 

Μαζήκαηα: α) Σρέζεηο ειιεληθήο θαη ηνπξθηθήο γιψζζαο, θαη  

β) δχν (2) εθ ησλ ηξηψλ (3) καζεκάησλ:  

1) Τνπξθηθή Γιψζζα Ση΄ εμακήλνπ κνξθνινγία-ζχληαμε 

2) Τνπξθηθή Γιψζζα Ση΄ εμακήλνπ δεμηφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν  

3) Μεηάθξαζε πνιηηηθψλ/θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θεηκέλσλ 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 
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Α. Αθαδεκατθά 

Α/Α Πεξηγξαθή Κξηηεξίνπ Αξηζκόο Μνξίσλ Μέγηζηνο 

Αξηζκόο 

Μνξίσλ 

1 Δμάκελν κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 7
νπ  

(Ε΄) εμακήλνπ 

Απφ 7
ν
 έσο 10

ν
: 20 

κφξηα 

Απφ 11
ν
 θαη άλσ: 10 

κφξηα 

20 

2 Γεληθφο κέζνο φξνο βαζκνινγίαο Μέζνο Όξνο 

 Βαζκνινγίαο επί 2 

κφξηα 

20 

3 Μαζήκαηα πξναπαηηνχκελα ηεο 

θάζε θαηεχζπλζεο πνπ ν θνηηεηήο 

έρεη εμεηαζηεί επηηπρψο 

 

3 καζήκαηα επί 3 κφξηα 

 

9 

4 Σπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

ERASMUS 

1 κφξην 1 

ΜΔΓΙΣΗ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ  50 

 

Β. Υσξίο Κξηηήξηα 

Οη ΑΜΔΑ  εθφζνλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο αηηήζεηο, επηιέγνληαη άλεπ θξηηεξίσλ. 

Γηαδηθαζία επηινγήο αζθνύκελσλ θνηηεηώλ 

Οη αηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο πξνυπνζέζεηο αμηνινγνχληαη απφ ηνλ 

«Δπφπηε ή ηνλ Δ.Υ.», κε ηε ζπλδξνκή ηεο Δπηηξνπήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ε νπνία κπνξεί 

ζπκπιεξσκαηηθά λα θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Ζ  Δπηηξνπή  

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζπληάζζεη Πξαθηηθό Αμηνιόγεζεο ησλ αηηνχλησλ  θνηηεηψλ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. Τα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τκήκαηνο. 

Δλζηάζεηο 
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Οη ππνςήθηνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ έλζηαζε κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ  ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ην αξγφηεξν  έσο 5 εξγάζηκεο εκέξεο. Οη ελζηάζεηο 

εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ. 

 

Γλσζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ  

Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ άζθεζεο ησλ ελζηάζεσλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα  εγθξίλνληαη απφ ηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε θαη αλαξηψληαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο. Ζ Γεληθή  Σπλέιεπζε κπνξεί λα 

νξίδεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ επηιαρφλησλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ κηθξφ βαζκφ απφθιηζεο 

ζε φηη αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ απαηηνπκέλσλ θξηηεξίσλ. Οη θνηηεηέο απηνί, θαηά πξνηεξαηφηεηα, 

δχλαληαη λα θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο θνηηεηψλ πνπ επειέγεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ΠΑ, αιιά 

ππαλαρψξεζαλ ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. 

Μεηά ηελ έγθξηζε απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ησλ νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη 

θαηάζεζε ζηνλ ΔΛΚΔ ηνπ ‘’Αηηήκαηνο ‘’Δγθξηζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο’’ θνηηεηψλ  ησλ νξηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαζψο  θαη ηνπ Πξαθηηθνύ Αμηνιόγεζεο  

Δπηπξνζζέησο, δηεπθξηλίδεηαη φηη, φζα Σπκθσλεηηθά Πξαθηηθήο Άζθεζεο έρνπλ ήδε εθηειεζζεί ή 

εθηεινχληαη ΜΔΣΩ πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ. δηαηεξνχλ ελ φισ ηελ ηζρχ ηνπο [ζχκθσλα ηελ ππ' 

αξηζκ. Κνηλ. Υπ. Απ. 679/22/08/96, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν.3794/2009 

(ΦΔΚ156Α) θαη ηελ απφ 14.2.2017 (ζπλ.2ε) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ (ΑΓΑ:ΩΤΟΓ46ΨΕ2Ν-ΩΞΛ)], κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηελεξγεζείζαο ή ήδε 

δηελεξγνχκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 

 

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έλαξμε ηεο Π.Α. 

 

Μεηά ηελ επηινγή ηνπο απφ ηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο, νη αζθνχκελνη θνηηεηέο ππνβάιινπλ ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά: 

(1) αίηεζε 

 (2) ε επηζπκεηή εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Π.Α., 

(3)ζρεηηθή βεβαίσζε απνδνρήο απφ ην θνξέα ππνδνρήο πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θνξέα, 

 (4)Ηδησηηθφ Σπκθσλεηηθφ κεηαμχ ΔΚΠΑ θαη θνξέα (εηο ηξηπινχλ) 



   

9 

(5)Ηδησηηθφ Σπκθσλεηηθφ Μίζζσζεο Έξγνπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

ΔΚΠΑ-ΔΛΚΔ,/ ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο / θαη ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή εηο ηξηπινχλ  ή 

(5)Γηα πξνγξάκκαηα ΔΣΠΑ Ηδησηηθφ Σπκθσλεηηθφ Μίζζσζεο Έξγνπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ΔΚΠΑ-ΔΛΚΔ,/ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή,/ ηνλ θνξέα ππνδνρήο/ θαη ηνλ 

«Δπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν» ηεο Π.Α. ηνπ Τκήκαηνο  εηο ηξηπινχλ. 

(6)Υπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 Ν. 1599/1986) ππνγεγξακκέλε απφ ην θνηηεηή φπνπ δειψλεη φηη 

δελ έρεη ζπκκεηάζρεη μαλά ζε πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 

 

Άξζξν 3 

Γηαδηθαζία Αλαγγειίαο θαη Δπίβιεςε Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ θνηηεηή, ν αζθνχκελνο ελεκεξψλεη ην θνξέα ππνδνρήο, ψζηε ε δηαζέζηκε 

ζέζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο λα αλαξηεζεί ζην ύζηεκα Κεληξηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο Φνηηεηώλ ΑΔΙ (ΑΣΛΑ), ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε atlas.grnet.gr. Μφιηο ε 

δηαζέζηκε ζέζε αλαγγειζεί ζην Σχζηεκα ΑΤΛΑΣ, ν θνηηεηήο απνζηέιιεη ηνλ 5/ςήθην θσδηθφ ηεο 

ζέζεο, ην φλνκα θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ ζηνλ «Δπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν» ψζηε λα ηνλ 

αληηζηνηρίζεη. 

 

Ζ επίβιεςε ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο ηνπ Άζθεζεο γίλεηαη απφ 

Υπεχζπλν ηνπ Φνξέα ππνδνρήο, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην θνξέα θαη ηθαλνπνηεί θξηηήξηα 

επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην ππφςε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ 

επίβιεςε γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ «Δπφπηε ή ηνλ Δ.Υ.» ηνπ Τκήκαηνο Τνπξθηθψλ Σπνπδψλ 

θαη Σχγρξνλσλ Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ. Ζ Δπηηξνπή  Πξαθηηθήο  Άζθεζεο νξίδεη θαη  Β΄ εμεηαζηή σο 

ζπλεπφπηε ηνπ αζθνχκελνπ  θνηηεηή. 

 

 

Άξζξν 4 

Δθπόλεζε - Οινθιήξσζε - Αμηνιόγεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο ΠΑ, νξίδεηαη, αλά θαηεγνξία δηθαηνχρσλ, σο αθνινχζσο: 

α) Φνηηεηέο θαλνληθψλ εμακήλσλ θνίηεζεο: ηέζζεξηο (4) ζπλερφκελνπο κήλεο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο θαη΄ έηνο, 

β) Δπί πηπρίσ θνηηεηέο: ηέζζεξηο (4) ζπλερφκελνπο κήλεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη΄ έηνο, 

αλαιφγσο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο ΠΑ, κε εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο πνπ 
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νξίδνληαη γηα θάζε αθαδεκατθή πεξίνδν απφ ην Τκήκα.  

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ΠΑ δελ επηηξέπεηαη λα επηθαιχπηεηαη ρξνληθά κε νπνηαδήπνηε άιιε ηαθηηθή 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Τκήκαηνο, ζηελ νπνία ν θνηηεηήο ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά 

(δηδαζθαιία, ηαθηηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, εμάκελν εμσηεξηθνχ, πξφνδνη θ.ι.π.).  

 

Ο «Δπφπηεο ή ν Δ.Υ.» δχλαηαη λα ειέγρεη, κε θάζε πξφζθνξν κέζνλ, ηελ αθξίβεηα ηεο ηήξεζεο ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ κεηαμχ Τκήκαηνο θαη Σπλεξγαδνκέλνπ Φνξέα, θαζψο θαη λα επαιεζεχεη ηα 

δηαιακβαλφκελα ζηηο ελδηάκεζεο αλαθνξέο πνπ ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ 

αζθνχκελν θνηηεηή θαη λα πξνβαίλεη ζε θάζε πξνζήθνπζα ελέξγεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

δεηνχκελνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο, εθ΄φζνλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ε πνξεία δηεμαγσγήο ηεο 

ΠΑ απνθιίλεη ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δε, δχλαηαη κε ηεθκεξησκέλε 

απφθαζή ηνπ λα δηαθφπηεη ηελ δηεμαγσγή ηεο ΠΑ θαη λα κεξηκλεί γηα ηελ έληαμε ηνπ αζθνχκελνπ 

θνηηεηή εληφο ηνπ απηνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο άζθεζε, εάλ απηφ είλαη αληηθεηκεληθψο δπλαηφ, ή 

ζηε δηάξθεηα άιινπ θχθινπ θαηάξηηζεο, βάζεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Τκήκαηνο. Δάλ γηα ηελ 

απνηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο επζχλεηαη απνδεδεηγκέλα θαη ν αζθνχκελνο θνηηεηήο, 

δηαθφπηεηαη θάζε παξνρή ηνπ Τκήκαηνο πξνο ηνλ θνηηεηή, ρσξίο άιιε δηαηχπσζε, θαη ν θνηηεηήο 

ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο απαζρφιεζεο ζε άιινλ Σπλεξγαδφκελν Φνξέα. 

 

Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα θάζε δξαζηεξηφηεηαο ΠΑ. Τξνθνδνηεί ην ζρεδηαζκφ 

ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε ζπγγελείο ή θαη ζπκπιεξσκαηηθέο αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζπλδπάδεηαη, ζην κέηξν ηνπ δηαρεηξηζηηθψο δπλαηνχ, κε ηελ ηαθηηθή αμηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα 

(εζσηεξηθή αμηνιφγεζε) ηνπ Τκήκαηνο. Τεξνπκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθάλεηαο, ηα βαζηθά ηεο 

πνξίζκαηα θαη ε κεζνδνινγία ηεο απνηεινχλ δεκφζηα πιεξνθνξία. 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο ΠΑ νινθιεξψλεηαη κε επζχλε ηνπ «Δπφπηε ή ηνπ 

Δ.Υ.» θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή θαη ηνλ νξηζκέλν Υπεχζπλν ηνπ 

Σπλεξγαδφκελνπ Φνξέα, κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ΠΑ. Γηα ηελ 

επηηπρία ηεο αμηνιφγεζεο ζεζπίδνληαη κέζα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαηχπσζε ηεο 

ηειηθήο έθζεζεο επηηπρνχο (ή φρη) νινθιήξσζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α) Οη ελδηάκεζεο αλαθνξέο ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή ζε κεληαία βάζε θαη 

απνζηέιινληαη άκεζα ζηνλ «Δπφπηε ή ηνλ Δ.Υ.». Οη αλαθνξέο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξφνδν πνπ 

ζπληειέζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο ΠΑ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ νινθιεξψζεθαλ. Οη 

αλαθνξέο ζπλνδεχνληαη απφ ην ζχλνιν ή δείγκα ηνπ πιηθνχ πνπ δηεθπεξαίσζε ν αζθνχκελνο 

θνηηεηήο ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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β) Οη ηειηθέο αλαθνξέο, ήηνη ε ηειηθή αλαθνξά ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή θαη ην πιεξνθνξηαθφ 

έληππν ηνπ Σπλεξγαδφκελνπ Φνξέα. Σηηο δχν απηέο εθζέζεηο ζα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ην 

αληηθείκελν, νη κέζνδνη πινπνίεζεο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ΠΑ, ην ρξνλνδηάγξακκα 

πνπ ηεξήζεθε θαη ε ηπρφλ αηηηνιφγεζε απνθιίζεσλ απφ απηφ. Όια ηα ζηνηρεία θαη ηα έληππα 

ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνλ «Δπφπηε ή ηνλ Δ.Υ.» θαη ηελ Δ.Π.Α. καδί κε ζρεηηθή βεβαίσζε-έθζεζε 

αμηνιφγεζεο πεξί επηηπρνχο (ή φρη) νινθιήξσζεο ηεο ΠΑ γηα έλαλ έθαζην ησλ αζθνπκέλσλ. Γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ θνηηεηή  ιακβάλεηαη ππ’νςεη  θαη ε Έθζεζε Δπίδνζεο 

Αζθνχκελνπ θνηηεηή  ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο. Σηε ζπλέρεηα δηαβηβάδνληαη ζηε Σπλέιεπζε ηνπ 

Τκήκαηνο, ε νπνία επηθπξψλεη ηελ επηηπρή (ή φρη) νινθιήξσζε ηεο ΠΑ ελφο εθάζηνπ αζθνχκελνπ 

θνηηεηή θαη απνθαζίδεη ηελ αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζηα επίζεκα έληππα (βεβαηψζεηο 

ζπνπδψλ θιπ.) πνπ ρνξεγεί ην Τκήκα. 

 

Γ) Δπηζθέςεηο «Δπφπηε ή Δ.Υ.» ζην ρψξν εθπφλεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.  

Σε ρξφλν πνπ δελ γλσζηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απφ πξηλ ζηνλ αζθνχκελν θνηηεηή θαη ηνλ 

Σπλεξγαδφκελν Φνξέα, ν «Δπφπηεο ή ν Δ.Υ.» επηζθέπηεηαη ηνπο ρψξνπο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ 

ησλ νπνίσλ ηελ επίβιεςε έρεη αλαιάβεη θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζην ζρεηηθφ 

ζπκβαηηθφ έγγξαθν κεηαμχ Ηδξχκαηνο θαη Σπλεξγαδνκέλνπ Φνξέα. Γχλαηαη δε λα ζπγθεληξψλεη 

θάζε, θαηά ηε γλψκε ηνπ, πξφζθνξε πιεξνθνξία, γηα ηελ πιεξέζηεξε ηεθκεξίσζε ηεο εηζεγήζεψο 

ηνπ σο αλσηέξσ. 

  

 

Άξζξν 5 

Οξηζκόο αθαδεκατθώλ θαη εξγαζηαθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ-Τπνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά 

 

Ωο κήλαο πιήξνπο απαζρφιεζεο νξίδεηαη ε νθηάσξε απαζρφιεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ηζρχνληνο ρξφλνπ δηαιείκκαηνο), πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα, θαζ΄φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ 

κήλα.  

Καηά ην ηεηξάκελν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  ε απνδεκίσζε ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ γηα θάζε 

κήλα πιήξνπο απαζρφιεζεο αλέξρεηαη ζε έσο 280€, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο.  

 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε Φνξείο Υπνδνρήο απφ ηνλ Γεκφζην θαη 

Ηδησηηθφ Τνκέα, θαη ηνπιάρηζηνλ ην 55% ησλ ζέζεσλ αλά αθαδεκατθή πεξίνδν πξέπεη λα αθνξνχλ 
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ηδησηηθνχο θνξείο. Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο επηινγήο θνξέα ππνδνρήο ζπζηήλεηαη ζηνπο θνηηεηέο, 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζήο ηνπο, λα απεπζχλνληαη ζηνλ «Δπφπηε ή ηνλ Δ.Υ.» ή ζηελ 

Δ.Π.Α., ψζηε απφ θνηλνχ κε ην θνηηεηή θαη ηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα ππνδνρήο (εθπαηδεπηή) λα 

νξίζνπλ ην αθξηβέο αληηθείκελν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 

Τα θαζήθνληα ηεο εξγαζίαο θαηά ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο 

ηνπ Τκήκαηνο Τνπξθηθψλ Σπνπδψλ θαη Σχγρξνλσλ Αζηαηηθψλ Σπνπδψλ θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ 

έρεη επηιέμεη ν αζθνχκελνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα ππάξρεη ζπλερήο επηθνηλσλία ηεο Γξακκαηείαο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ «Δπφπηε ή ηνπ Δ.Υ.» κε ηνπο αζθνχκελνπο θνηηεηέο θαη ηνπο θνξείο 

ππνδνρήο. Καηά ηελ έλαξμε εθπφλεζεο ηεο ΠΑ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ «Δπφπηε ή ηνλ Δ.Υ.» απφ 

θνηλνχ κε ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή θαη ηνλ Σπλεξγαδφκελν Φνξέα ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 

απαζρφιεζεο, πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ΠΑ, θαζψο θαη ην επηδησθφκελν καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα. 

 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζεκαίλεη φηη ν θνηηεηήο έρεη εθπνλήζεη ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα ηνλ θνξέα ππνδνρήο ηνπιάρηζηνλ ίζνλ κε 

απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην Πξφγξακκα Σπνπδψλ βάζεη ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ 

Τκήκαηνο.  

 

Μεηά ην πέξαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ζε δηάζηεκα ελφο (1) κελφο απφ ηελ πεξάησζή ηεο, ν 

αζθνχκελνο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Αθαδεκατθφ Δπφπηε ή ηνλ Δπηζηεκνληθφ 

Υπεχζπλν ηα παξαθάησ έληππα: 

1. Τα κεληαία παξνπζηνιφγηα (1 έληππν/εκεξνινγηαθφ κήλα άζθεζεο) πνπ αθνξνχλ ην δηάζηεκα 

απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο. Ο θνηηεηήο πξέπεη 

λα ππνγξάθεη θαζεκεξηλά ζηα κεληαία παξνπζηνιφγηα άζθεζεο θαηά ηελ ψξα πξνζέιεπζεο θαη 

ηελ ψξα αλαρψξεζεο, ηα νπνία ζπλππνγξάθεη θαη ν εθπαηδεπηήο. 

2. Τελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή φπνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε ελαζρφιεζή 

ηνπ κε ην αληηθείκελν, νη ηερληθέο ζηηο νπνίεο εθπαηδεχηεθε, ην πιηθφ πνπ δηεθπεξαίσζε, θιπ. Ζ 

έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή. 

3. Τν θχιιν αμηνιφγεζεο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αζθνχκελν, φπνπ ν θνηηεηήο δηαηππψλεη ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ην θνξέα ππνδνρήο θαηά ην δηάζηεκα ηεο άζθεζήο ηνπ 

4. Τε βεβαίσζε εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε ην αθξηβέο δηάζηεκα εθπφλεζήο ηεο, 

ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θνξέα ππνδνρήο θαη ηνλ Υπεχζπλν επηβιέπνληα 

ηνπ Φνξέα, 
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5. Τελ  ζχληαμε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ Φνξέα /Δπηρείξεζε απαζρφιεζεο/ πξνο 

ηνλ Δπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή ζηηο νπνίεο 

απνηππψλεηαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θνηηεηή θαη νη επηδφζεηο ηνπ, κε 

ηελ ππνγξαθή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θνξέα ππνδνρήο 

6. Τν απνγξαθηθφ δειηίν ηεο πξαθηηθήο ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ην 

γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ ΔΚΠΑ 

7. Τελ ηειηθή ζχληαμε έθζεζεο γηα ηελ έγθξηζε θαη αμηνιφγεζε  ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Πξαθηηθήο ¨Άζθεζεο απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν (Α’ εμεηαζηή) ηνπ 

νηθείνπ ηκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Β’ Δμεηαζηή . 

8. Τε δήισζε θπζηθνχ πξνζψπνπ γηα θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ καδί κε θσηνηππία ηεο 

αξρηθήο ζειίδαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

 

Μεηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ηνπ θνηηεηή απφ ηνλ Αθαδεκατθφ Δπφπηε ή ηνλ Δπηζηεκνληθφ 

Υπεχζπλν θαη ηελ επηηπρή αμηνιφγεζή ηεο, ν «Δπφπηεο ή ν Δ.Υ» ζπκπιεξψλεη ηε βεβαίσζε-

έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο βεβαηψλνληαο φηη ν θνηηεηήο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, αλαθέξνληαο ζπλνπηηθά ηα πεπξαγκέλα ηνπ, απνηππψλνληαο ην 

εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θαη βαζκνινγψληαο ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή.  

 

Παξάιιεια «Αθαδεκατθφο Δπφπηεο ή  ν «Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο» ζπκπιεξψλεη ηηο εληνιέο 

πιεξσκήο γηα ην θνηηεηή. 

 

Τα παξαπάλσ έληππα πξνσζνχληαη κε επζχλε ηνπ «Δπηζηεκνληθνχ Υπεχζπλνπ» ή ηνπ 

«Αθαδεκατθνχ  Δπφπηε » ζην γξαθείν Πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ ΔΚΠΑ πξνο απνδεκίσζε ηνπ 

αζθνχκελνπ θνηηεηή. Ζ βεβαίσζε-έθζεζε αμηνιφγεζεο θαη ε βαζκνινγία πνπ έιαβε ν θνηηεηήο 

θαηαηίζεληαη πξνο έγθξηζε ζηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο. 

 

Άξζξν 5 

Αζθαιηζηηθέο Καιύςεηο 

Ωο πξνο ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

 Άξζξν 53 λ. 4009/2011 (όπσο ε πεξ. α' ηεο παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξζ.31 παξ. 3, λ. 

4452/2017-Α 17): «1. α) Οι πποπηςσιακοί και μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ και οι ςποτήθιοι 

διδάκηοπερ, πος δεν έσοςν άλλη ιαηποθαπμακεςηική και νοζοκομειακή πεπίθαλτη, δικαιούνηαι 

πλήπη ιαηποθαπμακεςηική και νοζοκομειακή πεπίθαλτη ζηο Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ (Ε.Σ.Υ.) με 

κάλςτη ηυν ζσεηικών δαπανών από ηον Εθνικό Οπγανιζμό Παποσήρ Υπηπεζιών Υγείαρ 
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(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καη' ανάλογη εθαπμογή ηος άπθπος 33 ηος λ. 4368/2016(Α' 83). Οι όποι, οι 

πποϋποθέζειρ και η διαδικαζία παποσήρ ηηρ πεπίθαλτηρ καθοπίζονηαι με κοινή απόθαζη ηυν 

Υποςπγών Οικονομικών, Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν και Υγείαρ. (...) 

2. Οι διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος ν. 2640/1998 (Α' 206) εθαπμόζονηαι αναλόγυρ και ζηοςρ 

μεηαπηςσιακούρ θοιηηηέρ ή ςποτήθιοςρ διδάκηοπερ πος ππαγμαηοποιούν ππακηική άζκηζη 

ζύμθυνα με ηο Ππόγπαμμα ζποςδών ηοςρ». 

 Άξζξν 13 λ. 2640/1998: «Σηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 10 ηος ν. 2217/1994(ΦΕΚ 83Α) 

ςπάγονηαι όλα ηα Α.ΕΙ. ηυν οποίυν οι θοιηηηέρ, ζύμθυνα με ηο ππόγπαμμα ζποςδών ηοςρ, 

ππαγμαηοποιούν ππακηική άζκηζη». 

 Άξζξν 10 παξ. 2 λ. 2217/1994: «Τα ππόζυπα πος αναθέπονηαι ζηην παπ. 1 ηος άπθπος 25 ηος ν. 

1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α') ςπάγονηαι από 1.1.1995 ζηην αζθάλιζη ηος ΙΚΑ μόνο για ηον κίνδςνο 

ηος αηςσήμαηορ». 

 Ζ αζθάιηζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα 25 εκέξεο ηνλ κήλα αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα 

απαζρφιεζεο.. 

 


