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Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, που
ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για το
τρέχον ακαδημαϊκό έτος, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία
επιλογής.
Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις συμμετοχής είναι η 26 Μαΐου 2017 και ώρα
14.30. Πέραν αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Η διαδικασία επιλογής θα
ολοκληρωθεί με τη διαδικασία της συνέντευξης από την Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης
του Τμήματος την Πέμπτη 8 Ιουνίου. Η ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης θα
δημοσιοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των
υποψήφιων ασκουμένων στη διαδικασία επιλογής είναι να έχουν περατώσει τις βασικές
τους υποχρεώσεις, ήτοι να έχουν περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που
προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών.
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε δυο πλήρεις μήνες απασχόλησης σε έναν
από τους συνεργαζόμενους φορείς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος και Αύγουστος
2017) του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Επιπλέον, προβλέπεται μηνιαία αποζημίωση
230,00 ευρώ δηλαδή 460,00 για τους δύο μήνες και ασφάλιση κατά ατυχήματος των
ασκουμένων φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προβλέπεται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα
Πρακτικής Άσκησης 29 (το μέγιστο) ασκούμενοι/ες φοιτητές/τριες.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής ως
υποψήφιοι/ες ασκούμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο
email:aranitou@uoc.gr (με την ένδειξη: Αίτηση για Πρακτική Άσκηση) έως και την 26η
Μαΐου 2017. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από βιογραφικό
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σημείωμα και κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας. Η διακρίβωση για το αν οι
υποψήφιοι/ες έχουν περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα θα γίνει από τη Γραμματεία
του Τμήματος. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στις ανακοινώσεις για
προπτυχιακούς φοιτητές της ιστοσελίδας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
συγκεκριμένα επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.
Επισυνάπτεται επίσης η λίστα με τους συνεργαζόμενους φορείς (Φορείς Υποδοχής ΠΠΑ)
για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2016-2017). Σε κάθε περίπτωση, στην αίτηση πρέπει να
περιλαμβάνονται με σειρά προτεραιότητας 3 Φορείς, στους οποίους επιθυμεί να ασκηθεί
ο/η φοιτητής/τρια, από την αναρτημένη Λίστα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριεςμπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω
πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις στην κυρία Γεωργία Κουκουράκη τηλ. 2831077450
(από Παρασκευή 19 έως και την Παρασκευή 26 Μαΐου, ώρες 10.00-14.00) ή στο
γραφείο της κυρίας Αρανίτου την Τετάρτη 24 Μαΐου (ώρες 11.00- 13.00).
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