Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 2019-2020
Αθήνα, 2/2/2020

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Σο Σμήμα Ιηαλικήρ Γλϊζζαρ και Φιλολογίαρ, ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Ππακηικήρ
Άζκηζηρ Φοιηηηϊν ηος Εθνικοω και Καποδιζηπιακοω Πανεπιζηημίος Αθηνϊν πποκηπωζζει
πένηε (5) επιπλέον θέζειρ απαζσψληζηρ για ηο Εαπινψ Εξάμηνο ηος ηπέσονηορ ακαδημαφκοω
έηοςρ 2019-2020.
Οι ενδιαθεπψμενοι θοιηηηέρ ηος Σμήμαηορ καλοωνηαι να καηαθέζοςν απψ Σεηάπηη
5/2/2020 μέσπι Δεςηέπα 10/2/2020 ζηη Γπαμμαηεία ηος Σμήμαηορ ηα εξήρ δικαιολογηηικά:
Αίτηση με:
- ηα ζηοισεία ηος θοιηηηή
- ηη διαθεζιμψηηηά ηος για ηοςρ ηπειρ μήνερ άζκηζήρ ηος
- ηην ςπογπαθή ηος αιηοωνηορ θοιηηηή.
Η αίηηζη ζςνοδεωεηαι απψ:
1. ζωνηομο βιογραυικό ζημείυμα ηος θοιηηηή
2. ππψζθαηη αναλστική βαθμολογία ηος θοιηηηή
3. δικαιολογηηικά πιζηοποιημένηρ γνϊζηρ ξένυν γλυζζϊν και πληποθοπικήρ, βεβαιϊζειρ
και δικαιολογηηικά για οικονομικoωρ και κοινυνικοωρ λψγοςρ, βπαβεία, ςποηποθίερ κ.λπ.
4. Τπεωθςνη δήλυζη (άπθπο 8 Ν. 1599/1986) ςπογεγπαμμένη απψ ηον θοιηηηή με ηην οποία
δηλϊνει ψηι δεν έσει κάνει άλλη ππακηική άζκηζη ζςγσπημαηοδοηοωμενη απψ ηο ΕΠΑ.
Οι ενδιαθεπψμενοι έσοςν δικαίυμα άζκηζηρ ένζηαζηρ έυρ 5 μέπερ απψ ηην ημεπομηνία
δημοζίεςζηρ ηηρ παποωζαρ.
Σημειώσεις:
- Επιπλέον πποχποθέζειρ για ηην επιλογή ηοςρ είναι, οι θοιηηηέρ/ηπιερ να
α) έσοςν εξεηαζηεί καηά ηιρ πποηγοωμενερ εξεηαζηικέρ πεπιψδοςρ (εαπινοω εξαμήνος ή
επαναληπηικήρ επηεμβπίος 2018-2019) ηοςλάσιζηον ζε ένα (1) μάθημα,

β) έσοςν μελεηήζει ηον παπακάηυ Κανονιζμψ ηηρ Π.Ά. ηος Σμήμαηορ και να είναι
διαηεθειμένοι/ερ να ηον ακολοςθήζοςν,
γ) διαθέηοςν πποζυπικψ ηλεκηπονικψ ηασςδπομείο, ϊζηε να είναι ζε επαθή ζε καθημερινή
βάση με ηην Επιζηημονική Τπεωθςνη ηηρ Π.Α.,
δ) να είναι διαηεθειμένοι/ερ να διακψτοςν ηο ππψγπαμμα απυγήρ ηοςρ απψ ηον ΟΑΕΔ
(εθψζον είναι εγγεγπαμμένοι ζε αςηψν ηον θοπέα) για να εγγπαθοων ζηον Ενιαίο Μηηπϊο
Αζθάλιζηρ-Αζθαλιζηικήρ Ικανψηηηαρ «ΑΣΛΑ» www.atlas.gov.gr
Παπάλληλα, με ηο παπψν ανακοινϊνονηαι οι εξήρ θοπείρ πος θα ζςνεπγαζηοων ζηο
Ππψγπαμμα Ππακηικήρ Άζκηζηρ για ηο σειμεπινψ εξάμηνο 2019-2020:
Scuola Italiana di Atene / Ιηαλική σολή Αθηνϊν
Istituto Italiano di Cultura di Atene / Ιηαλικψ Μοπθυηικψ Ινζηιηοωηο Αθηνϊν.

Η Τπεωθςνη Καθηγήηπια
Domenica Minniti-Γκϊνια

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΆΚΗΗ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ

Άρκρο 1
Γενικζσ Αρχζσ
Οι Προπτυχιακοί Φοιτθτζσ του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ΕΚΠΑ,
δφνανται να πραγματοποιοφν τθν κεςμοκετθμζνθ από το Πρόγραμμα Σπουδϊν
τουσ Πρακτικι Άςκθςθ:
1. Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, που κατοχυρϊνει ρθτά τθν πρακτικι

άςκθςθ ωσ μορφι διεξαγωγισ διδακτικοφ ζργου, όπωσ ορίηουν τα άρκρα 31, 32,
παρ.1 και 53, παρ. 2 του Ν.4009/2011.
2. Σφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα εργαςιακι και κοινωνικο-αςφαλιςτικι

νομοκεςία.
3. Σφμφωνα με τα οριςκζντα ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Πρακτικισ Άςκθςθσ του

οικείου Τμιματοσ, κατ' εφαρμογι του παρόντοσ Πρότυπου Εςωτερικοφ
Κανονιςμοφ Πρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν ΕΚΠΑ *ο οποίοσ προτάκθκε με τισ από
18/12/2017, 03/04/2018 και 24/05/2018 ειςθγιςεισ τθσ Δ/νςθσ Εκπαίδευςθσ και
Ζρευνασ ςε ςυνεργαςία με τον Αναπλθρωτι Πρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων
και Διεκνϊν Σχζςεων, Κακθγθτι κ. Κ. Μπουραηζλθ και ςυντάχκθκε ςφμφωνα με
τισ υπ' αρικμ. 671/Ε2274/05-03-2018 (Κεντρ. Πρωτ. ΕΚΠΑ: 1718020083/05-032018) και 878/Ε2274(β)/27-04-2018 (κεντρ. πρωτ. ΕΚΠΑ 1718025916/27-042018) γνωμοδοτιςεισ τθσ Νομικισ Συμβοφλου του ιδρφματοσ μασ, οι οποίεσ
ζγιναν αποδεκτζσ από τον Πρφτανθ+, και μζχρι εκδόςεωσ του Εςωτερικοφ

Κανονιςμοφ του Ιδρφματοσ.
4. Σφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ που προκφπτουν από τθν υπ' αρικμ. Κοιν. Υπ. Απ.

679/22/08/96, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 36 του Ν.3794/2009(ΦΕΚ156Α)
και τθν από 14.2.2017 (ςυν.2θ) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΑΔΑ:ΩΤ0Δ46ΨΗ2Ν-ΩΞΑ) για τθν Πρακτικι Άςκθςθ
Φοιτθτϊν που διενεργείται με επιχοριγθςθ μζςω Προγραμμάτων ΕΠΑ.
5. Επιςθμαίνεται ότι, θ Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν του ΕΚΠΑ που διενεργείται με

επιχοριγθςθ μζςω Προγραμμάτων ΕΠΑ, τθσ οποίασ τθ μζριμνα ζχει το
Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ του ΕΚΠΑ, εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ
Κανονιςμοφ, που εφαρμόηονται αναλόγωσ ωσ προσ το ςκζλοσ των ακαδθμαϊκϊν
κριτθρίων, με τθν επιφφλαξθ τυχόν ειδικϊν ρυκμίςεων που απορρζουν από τισ
αςφαλιςτικζσ διατάξεισ και τθν πράξθ χρθματοδότθςθσ. Τα άρκρα του παρόντοσ
εςωτερικοφ κανονιςμοφ τροποποιοφνται ςφμφωνα με μελλοντικζσ νομοκετικζσ ι
ιδρυματικζσ διατάξεισ.
Άρκρο 2
Όροι και Προχποκζςεισ
Για τθ διαςφάλιςθ των ακαδθμαϊκϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ και τθσ ςφννομθσ
λειτουργίασ του Προγράμματοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν του ΕΚΠΑ, ορίηονται
τα ακόλουκα:

1. Το Τμιμα Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία, κακορίηει τα ακαδθμαϊκά κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ πρακτικισ
άςκθςθσ. Για τθν ορκι λειτουργία τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ τθ γενικι μζριμνα
φζρει το Τμιμα Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ και ςυνεπικουρείται από το
Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ του ΕΚΠΑ ςτο πλαίςιο τθσ παροχισ ςυμβουλϊν και
τεχνογνωςίασ, όταν αυτό ηθτείται από το Τμιμα Ιταλικισ Γλϊςςασ και
Φιλολογίασ. Σε κάκε περίπτωςθ, το Τμιμα Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
ενθμερϊνει το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ για τον αρικμό των φοιτθτϊν που
εκπονοφν Πρακτικι Άςκθςθ ετθςίωσ ςτο Τμιμα, ϊςτε να τθροφνται
ςυγκεντρωτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία των αςκοφμενων φοιτθτϊν ςτο ΕΚΠΑ.
Θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ορίηει ζναν

διδάςκοντα ωσ «Επιςτθμονικό Τπεφκυνο Πρακτικισ Άςκθςθσ» για τουσ
αςκοφμενουσ Προπτυχιακοφσ Φοιτθτζσ του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και
Φιλολογίασ. Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ζχει τθν ακαδθμαϊκι επίβλεψθ και τον
ςυντονιςμό των ςυμβαλλομζνων μερϊν, ςε ςυνεργαςία με τον Πρόεδρο του
Τμιματοσ, για τθν εκάςτοτε πρακτικι άςκθςθ που πραγματοποιείται από το
Τμιμα Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ.
Μετά το πζρασ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ, εξετάηει
προφορικά τον φοιτθτι -ςυνυπολογίηοντασ τισ αντίςτοιχεσ Εκκζςεισ του φορζα
απαςχόλθςθσ- και κατακζτει ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και
Φιλολογίασ τθ βακμολογία που αντιςτοιχεί ςτθν ακαδθμαϊκι βακμολογικι
κλίμακα (0-10) με τισ αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ (4 ECTS), όπωσ αυτζσ
ορίςκθκαν από τθ Γενικι Συνζλευςθ και αναφζρονται ςτο Πρόγραμμα και τον
Οδθγό Σπουδϊν του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ. Θ βακμολογία
δφναται να ςυνοδεφεται και από τθν Ζκκεςθ Πεπραγμζνων τθσ εκάςτοτε
Πρακτικισ Άςκθςθσ.

2. Το Ακαδθμαϊκό Τμιμα ςυνάπτει τετραμερι ςφμβαςθ υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό
υμφωνθτικό Πρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν ΕΚΠΑ-Σμιμα Ιταλικισ Γλϊςςασ και
Φιλολογίασ» με τον εκάςτοτε Ιδιωτικό Φορζα/Επιχείρθςθ υποδοχισ/Δθμόςιο
φορζα που απαςχολεί φοιτθτζσ του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
ΕΚΠΑ ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ (το πρότυπο
ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυντάςςεται και διανζμεται ςτα Τμιματα από το Γραφείο
Πρακτικισ Άςκθςθσ).
Το Ιδιωτικό Συμφωνθτικό Πρακτικισ Άςκθςθσ εκδίδεται ςε τζςςερα (4)
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ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ). Τα τρία πρωτότυπα αντίτυπα κατατίκενται ςτουσ εκάςτοτε
Αςκοφμενουσ

Φοιτθτζσ,
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Φορείσ/Επιχειριςεισ

υποδοχισ/Δθμόςιο φορζα (ποςοςτό 70-30) με προςαρτθμζνο τον Εςωτερικό
Κανονιςμό Πρακτικισ Άςκθςθσ του Σμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και

Φιλολογίασ, και ςτον νόμιμο εκπρόςωπο του ΕΛΚΕ, ενϊ το τζταρτο πρωτότυπο
αντίτυπο κρατείται ςτο αρχείο του Τμιματοσ.

3. Για τθν πρακτικι άςκθςθ που κα εκπονθκεί ΜΕΣΩ προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά τθ
δθμοςίευςθ του παρόντοσ, τα Συμφωνθτικά κα ςυντάςςονται ςφμφωνα με τισ
τυχόν ειδικζσ ρυκμίςεισ που απορρζουν από τθν πράξθ χρθματοδότθςθσ ι και
των τυχόν ειδικϊν αςφαλιςτικϊν καλφψεων και κα εντάςςονται ςτο πλαίςιο του
παρόντοσ κανονιςμοφ, μόνο ωσ προσ το ςκζλοσ των ακαδθμαϊκϊν κριτθρίων και
των γενικϊν αςφαλιςτικϊν καλφψεων, ελλείψει άλλων (βλ. άρκρο 9).
Επιπροςκζτωσ, διευκρινίηεται ότι, όςα Συμφωνθτικά Πρακτικισ Άςκθςθσ ζχουν
ιδθ εκτελεςκεί ι εκτελοφνται ΜΕΣΩ προγραμμάτων ΕΣΠΑ. διατθροφν εν όλω τθν
ιςχφ τουσ *ςφμφωνα τθν υπ' αρικμ. Κοιν. Υπ. Απ. 679/22/08/96, θ οποία
κυρϊκθκε με το άρκρο 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ156Α) και τθν από 14.2.2017
(ςυν.2θ) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν
(ΑΔΑ:ΩΤ0Δ46ΨΗ2Ν-ΩΞΑ)+, μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ διενεργθκείςασ ι ιδθ
διενεργοφμενθσ πρακτικισ άςκθςθσ.

Άρκρο 3
Οριςμόσ ακαδθμαϊκϊν και εργαςιακϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων
των ςυμβαλλόμενων μερϊν
1. Θ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ςτο

πρόγραμμα Πρακτικισ Άςκθςθσ είναι προαιρετικι και μποροφν να ςυμμετζχουν
μόνο μία φορά κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ. Θ Πρακτικι Άςκθςθ ζχει
ενταχκεί ςτα υποχρεωτικά μακιματα επιλογισ του Οδθγοφ Σπουδϊν του
Προπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν.
2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ Πρακτικισ άςκθςθσ για το Τμιμα Ιταλικισ Γλϊςςασ και

Φιλολογίασ είναι δϊδεκα (12) εβδομάδεσ (ιτοι 3 μινεσ) ςυνεχόμενεσ, με
θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ που ορίηονται για κάκε ακαδθμαϊκι περίοδο από
το ΕΚΠΑ.
3. Οι φοιτθτζσ κα ακολουκοφν το ωράριο φορζα, το οποίο κα κοινοποιείται και

ςτον ΕΛΚΕ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.

4. Για να ςυμμετζχουν οι φοιτθτζσ του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ

ςτο πρόγραμμα Πρακτικισ Άςκθςθσ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει ι να
παρακολουκοφν τουλάχιςτον το Γϋ εξάμθνο ςπουδϊν τουσ, να ζχουν περατϊςει
επιτυχϊσ το 1/3 των μακθμάτων (υποχρεωτικϊν και επιλογισ), να ζχουν μζςο
όρο βακμολογίασ τουλάχιςτον ζξι (6)/10 και προαιρετικά να ζχουν γνϊςθ ξζνων
γλωςςϊν και προγραμμάτων πλθροφορικισ.
5. Θ Πρακτικι Άςκθςθ πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με Φορείσ Υποδοχισ από

τον Δθμόςιο και Ιδιωτικό Τομζα, ενϊ το 70% των κζςεων ανά ακαδθμαϊκι
περίοδο αφοροφν ιδιωτικοφσ φορείσ. Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ τθσ Πρακτικισ
Άςκθςθσ του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ςε ςυνεννόθςθ με το
Γραφείο
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Άςκθςθσ

του

ΕΚΠΑ

ανακοινϊνει

με

πρόςκλθςθ

ενδιαφζροντοσ τον αρικμό των κζςεων των προσ πρακτικι άςκθςθ φοιτθτϊν, τον
χρόνο υποβολισ αιτιςεων και τα κριτιρια για τθν επιλογι των φοιτθτϊν. Προσ
διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ
του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ζχει ιδθ ςυμφωνιςει με φορείσ
για τθν απαςχόλθςθ των φοιτθτϊν και ανακοινϊνει ςτουσ φοιτθτζσ, με τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και πριν τθν ζναρξθ τθσ Πρακτικισ
Άςκθςισ τουσ, τουσ φορείσ, που πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ και αναγκαίεσ
προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, για να ξεκινιςουν τθν
εργαςία τουσ. Ο φοιτθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να προτείνει και ο ίδιοσ φορζα
υλοποίθςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, αρκεί ο φορζασ να πλθροί τισ απαιτοφμενεσ
και αναγκαίεσ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Ο αςκοφμενοσ
φοιτθτισ και ο υπεφκυνοσ του φορζα υποδοχισ (εκπαιδευτισ) κακορίηουν το
ακριβζσ αντικείμενο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.
6. Τα κακικοντα τθσ εργαςίασ του φοιτθτι κατά τθν Πρακτικι Άςκθςθ κα πρζπει να

είναι ςχετικά με τισ ςπουδζσ του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ. Για
το ςκοπό αυτό, κα υπάρχει ςυνεχισ επικοινωνία τθσ Γραμματείασ του Γραφείου
τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του ΕΚΠΑ και του Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου του
Τμιματοσ με τουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ και τουσ φορείσ υποδοχισ.
7. Κατά το τρίμθνο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ οι αςκοφμενοι φοιτθτζσ κα λαμβάνουν

διακόςια εξιντα (260) ευρϊ το μινα και κα είναι αςφαλιςτικά καλυμμζνοι μζςω

των πόρων του Προγράμματοσ. Οι φορείσ δεν ζχουν καμία ανάμιξθ ςε κζματα
αμοιβισ και αςφάλιςθσ.
Άρκρο 4
Διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ για εκπόνθςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ
Οι υποψιφιοι που ενδιαφζρονται για εκπόνθςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ μποροφν να
υποβάλλουν αίτθςθ ςτο χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται ςτθν εκάςτοτε
πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ, όπωσ ζχει προτακεί από το ΕΚΠΑ ςτον Επιςτθμονικό
Υπεφκυνο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
και μζχρι ςυμπλιρωςθσ του αρικμοφ των διακζςιμων κζςεων. Θ αίτθςθ
υποβάλλεται αυτοπροςϊπωσ ι από εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο του υποψθφίου
και πρζπει απαραιτιτωσ να ςυνοδεφεται από όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
όπωσ ορίηονται ςτο Άρκρο 5 του παρόντοσ Κανονιςμοφ.

Άρκρο 5
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν ζναρξθ εκπόνθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ
1. Αίτθςθ εκπόνθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, όπου ςυμπλθρϊνονται:

- τα ςτοιχεία του φοιτθτι
- θ διακεςιμότθτά του για τουσ τρεισ μινεσ άςκθςισ του
- πρόταςθ ενδιαφζροντοσ ςε ενδεχόμενθ επιλογι του για τον Φορζα άςκθςθσ
- υπογραφι του αιτοφντοσ φοιτθτι.
Θ αίτθςθ ςυνοδεφεται:
- ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα του φοιτθτι
- πρόςφατθ αναλυτικι βακμολογία του φοιτθτι
- δικαιολογθτικά για τθ μοριοδότθςθ του φοιτθτι ςφμφωνα με τα κριτιρια
επιλογισ για τθν αξιολόγθςθ του υποψθφίου (πχ. πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων
γλωςςϊν και πλθροφορικισ, βεβαιϊςεισ και δικαιολογθτικά για οικονομικoφσ
και κοινωνικοφσ λόγουσ, βραβεία, υποτροφίεσ, κλπ).
2. Υπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 Ν. 1599/1986) υπογεγραμμζνθ από τθ φοιτθτι με

τθν

οποία

δθλϊνει

ότι

δεν

ςυγχρθματοδοτοφμενθ από το ΕΣΠΑ.

ζχει

κάνει

άλλθ

πρακτικι

άςκθςθ

Τα παραπάνω ζντυπα λαμβάνουν αρικμό πρωτοκόλλου από τθ Γραμματεία του
Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ.

Άρκρο 6
Διαδικαςία επιλογισ φοιτθτι για εκπόνθςθ πρακτικισ άςκθςθσ
Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ Ιταλικισ
Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ςυμπλθρϊνει το ζντυπο αξιολόγθςθσ του φοιτθτι,
μοριοδοτϊντασ τα κριτιρια που ζχουν οριςτεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ του
Τμιματοσ και αφοροφν:

α/α

Κριτιρια

Μζγιςτοσ
αρικμόσ μορίων

1

Εξάμθνο φοίτθςθσ (ζωσ 10ο) και επιτυχισ παρακολοφκθςθ
του 1/3 των μακθμάτων

20

2

Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν και πλθροφορικισΥποτροφίεσ - Βραβεία

20

3

Μζςοσ όροσ βακμολογίασ

50

4

Οικονομικά και κοινωνικά κριτιρια

10

και κατά περίπτωςθ εγκρίνει τθν επιλογι του φοιτθτι για εκπόνθςθ τθσ πρακτικισ
άςκθςθσ υπογράφοντασ και ςφραγίηοντασ το ζντυπο αξιολόγθςθσ.
ΑμεΑ που φοιτοφν ςτο Τμιμα Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ επιλζγονται χωρίσ
κριτιρια.
Άρκρο 7
Διαδικαςία Αναγγελίασ και Επίβλεψθ Πρακτικισ Άςκθςθσ
Μετά τθν επιλογι του φοιτθτι, ο αςκοφμενοσ ενθμερϊςει το φορζα υποδοχισ,
ϊςτε θ διακζςιμθ κζςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ να αναρτθκεί ςτο φςτθμα Κεντρικισ
Τποςτιριξθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν ΑΕΙ (ΑΣΛΑ), ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ atlas.grnet.gr. Μόλισ θ διακζςιμθ κζςθ αναγγελκεί ςτο Σφςτθμα ΑΤΛΑΣ,
ο φοιτθτισ αποςτζλλει τον 5/ψιφιο κωδικό τθσ κζςθσ, το όνομα και τον αρικμό
μθτρϊου του ςτο Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ ΕΚΠΑ ϊςτε να τον αντιςτοιχίςει.

Θ επίβλεψθ του αςκοφμενου φοιτθτι κατά τθ διάρκεια τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ
γίνεται από υπάλλθλο του Φορζα υποδοχισ ο οποίοσ ορίηεται από το φορζα και
ικανοποιεί κριτιρια επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εμπειρίασ ςτο
ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο. Θ επίβλεψθ γίνεται ςε ςυνεργαςία με τον
Επιςτθμονικό Υπεφκυνο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και
Φιλολογίασ.
Άρκρο 8
Ολοκλιρωςθ και Αξιολόγθςθ Πρακτικισ άςκθςθσ
Μετά το πζρασ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ και ςε διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ από τθν περάτωςι
τθσ, ο αςκοφμενοσ φοιτθτισ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο τα
παρακάτω ζντυπα:
1. Τθν ζκκεςθ πεπραγμζνων του αςκοφμενου φοιτθτι, ςτθν οποία αναφζρεται αναλυτικά
θ εναςχόλθςι του με το αντικείμενο και τισ τεχνικζσ ςτισ οποίεσ εκπαιδεφτθκε, το ζργο
που πραγματοποίθςε, κλπ. Θ ζκκεςθ πεπραγμζνων ςυντάςςεται και υπογράφεται από
τον αςκοφμενο φοιτθτι.
2. Το φφλλο αξιολόγθςθσ που υπογράφεται από τον αςκοφμενο, ςτο οποίο ο φοιτθτισ
διατυπϊνει τισ εμπειρίεσ και τισ εντυπϊςεισ του από το φορζα υποδοχισ κατά το
διάςτθμα τθσ άςκθςισ του.
3. Τθ βεβαίωςθ εκτζλεςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ με το ακριβζσ διάςτθμα εκπόνθςισ τθσ,
υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο του φορζα υποδοχισ και τον εργαςιακό
επιβλζποντα.
4. Τθν ζκκεςθ επίδοςθσ/αξιολόγθςθσ του αςκοφμενου φοιτθτι από τον εργαςιακό
επιβλζποντα, με τθν υπογραφι του επιβλζποντα από τον φορζα υποδοχισ.
5. Το απογραφικό δελτίο τθσ πρακτικισ ςφμφωνα με το πρότυπο που ζχει διαμορφωκεί
από το γραφείο πρακτικισ άςκθςθσ του ΕΚΠΑ.
6. Τθ διλωςθ φυςικοφ προςϊπου για κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό μαηί με
φωτοτυπία τθσ αρχικισ ςελίδασ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ.

Μετά τθν προφορικι εξζταςθ του φοιτθτι από τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο και τθν επιτυχι
αξιολόγθςι τθσ, ο Υπεφκυνοσ ςυμπλθρϊνει τθ βεβαίωςθ-ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ
Πρακτικισ άςκθςθσ βεβαιϊνοντασ ότι ο φοιτθτισ ζχει εκπλθρϊςει τισ ςχετικζσ υποχρεϊςεισ

του, αναφζροντασ ςυνοπτικά τα πεπραγμζνα του, καταγράφοντασ το ειδικότερο
περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ του και βακμολογϊντασ τθν επίδοςθ του φοιτθτι.
Τζλοσ, ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ςυμπλθρϊνει τισ εντολζσ πλθρωμισ για τον φοιτθτι.
Τα παραπάνω ζντυπα προωκοφνται με ευκφνθ του Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου ςτο γραφείο
Πρακτικισ άςκθςθσ του ΕΚΠΑ για τθν αποηθμίωςθ του αςκθκζντα φοιτθτι. Θ βακμολογία
που ζλαβε ο φοιτθτισ καταχωρείται ςτο βακμολόγιο του μακιματοσ Πρακτικι Άςκθςθ
Φοιτθτϊν του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ.

Άρκρο 9
Αςφαλιςτικζσ Καλφψεισ
Ωσ προσ τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των φοιτθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ,
ιςχφουν οι ακόλουκεσ διατάξεισ:


Άρκρο 53 ν. 4009/2011 (όπωσ θ περ. α' τθσ παρ. 1 αντικαταςτάκθκε με το αρκ.31 παρ.
3, ν. 4452/2017-Α 17): «1. α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και οι
υποψιφιοι διδάκτορεσ, που δεν ζχουν άλλθ ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι
περίκαλψθ, δικαιοφνται πλιρθ ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ ςτο
Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν από τον Εκνικό
Οργανιςμό Παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ' ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου
33 του ν. 4368/2016(Α' 83). Οι όροι, οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία παροχισ τθσ
περίκαλψθσ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Παιδείασ,
Έρευνασ και Θρθςκευμάτων και Υγείασ. (...)



Άρκρο 13 ν. 2640/1998: «Στισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 10 του ν. 2217/1994(ΦΕΚ
83Α) υπάγονται όλα τα Α.ΕΙ. των οποίων οι φοιτθτζσ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα
ςπουδϊν τουσ, πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ».



Άρκρο 10 παρ. 2 ν. 2217/1994: «Τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου
25 του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α') υπάγονται από 1.1.1995 ςτθν αςφάλιςθ του ΙΚΑ μόνο
για τον κίνδυνο του ατυχιματοσ».

