
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
 
 

1. Γενικά 
Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης αποτελεί ένα σημαντικό μέσο διεύρυνσης της 
ακαδημαϊκής γνώσης μέσα από την απόκτηση εμπειρίας και την εξοικείωση με 
προβλήματα και επιστημονικά δεδομένα του πραγματικού εργασιακού 
περιβάλλοντος, ενισχύοντας την πορεία κάθε φοιτητή/τριας προς την 
επαγγελματική σταδιοδρομία και την ένταξή του/της στην αγορά εργασίας. Για τον 
λόγο αυτό η Πρακτική Άσκηση έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του 
Τμήματος, ως μάθημα επιλογής του 4ου έτους, με αναγνώριση πέντε (5) Πιστωτικών 
μονάδων (ECTS). 
 

2. Φορείς Πρακτικής Άσκησης 
Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στον Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα, όπως 
επίσης και σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή επιχειρήσεις της Ελλάδας και 
της Κύπρου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Πρακτική Άσκηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμους κατά περιόδους φορείς/εταιρείες που έχουν   
άμεση σχέση  με  τους κλάδους  αιχμής της Φιλολογίας και είναι άμεσα και απόλυτα 
συνδεδεμένοι με τα γνωστικά αντικείμενα και ενδιαφέροντα των φοιτητών 
Φιλολογίας. Ανακοινώσεις σχετικά με τους φορείς Πρακτικής Άσκησης, αναρτώνται 
στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Φιλολογίας. 
 

3. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης 
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες. 
Ακολουθεί  το εργασιακό ωράριο που ισχύει στον εκάστοτε φορέα/εταιρεία και 
μπορεί να είναι αμειβόμενη ή όχι από το Πανεπιστήμιο, ανάλογα με την ύπαρξη 
σχετικού χρηματοδοτούμενου Προγράμματος ή όχι. Στην περίπτωση που υπάρχει 
εξασφαλισμένη  χρηματοδότηση  του  προγράμματος, παρέχεται ασφάλιση κατά 
επαγγελματικού κινδύνου/ατυχήματος στο χώρο εργασίας, καθώς και αποζημίωση, 
η οποία καταβάλλεται μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου, αφότου 
επιβεβαιωθεί η επιτυχημένη ολοκλήρωση της  Πρακτικής  Άσκησης  από τη  μεριά 
του/της εκπαιδευομένου/νης. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η 
ασφάλιση του/της φοιτητή/τριας σε περίπτωση ατυχήματος στον εργασιακό χώρο 
κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είτε μέσα από χρηματοδοτούμενα σχετικά 
προγράμματα του Πανεπιστημίου είτε από την εταιρεία/φορέα υποδοχής. 
 

4. Προϋποθέσεις επιλογής του μαθήματος και πραγματοποίησης της Πρακτικής 
Άσκησης από τους φοιτητές/τριες 
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Προκειμένου να δηλώσει ο/η 
φοιτητής/τρια το σχετικό μάθημα, θα πρέπει πρώτα να έχει διασφαλιστεί η 
δυνατότητα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης από τον/τη φοιτητή/τρια 
μετά από επιλογή του/της στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης του αντίστοιχου 
Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. 

http://philology.upatras.gr/wp-content/uploads/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1.-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2017-2018.pdf


 
5. Κριτήρια επιλογής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση  

 
Το Τμήμα Φιλολογίας έχει ορίσει Επιστημονικό Υπεύθυνο και τριμελή (3) Επιτροπή 
Πρακτικής Άσκησης, η οποία απαρτίζεται ένα (1) Μέλος ΔΕΠ κάθε Κατεύθυνσης 
(ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ, ΚΛΑΣ). Στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία φέρει την ευθύνη 
του συντονισμού του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης, της επιλογής των 
φοιτητών, καθώς και της επίλυσης δυσχερειών/προβλημάτων που τυχόν 
προκύπτουν κατά την πορεία του μαθήματος, συμμετέχει αυτοδικαίως ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος.  
 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι/όσες τελειόφοιτοι/τες οφείλουν μέχρι 12 
(δώδεκα) μαθήματα συνολικά από τα τρία πρώτα έτη σπουδών.  
 
Αίτηση επίσης μπορούν να υποβάλουν όσοι/όσες επί πτυχίω φοιτητές οφείλουν 
μέχρι 15 (δεκαπέντε) μαθήματα συνολικά και δεν έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη 
φοίτησης. 
 
Για την επιλογή των φοιτητών στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης 
συνυπολογίζονται: 
 
1) για τους/τις τελειόφοιτους/τες: ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχουν 
εξετασθεί επιτυχώς έως και το τρίτο (3ο) έτος σπουδών τους (30%) 
      για τους/τις επί πτυχίω φοιτητές/τριες: ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία 
έχουν εξετασθεί επιτυχώς έως και την υποβολή της αίτησής τους (30%) 
 
2) ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία ο/η φοιτητής/τρια έχει 
εξετασθεί επιτυχώς (30%) 
 
3) το βιογραφικό σημείωμα - CV (20%): 
 
α)  ξένες γλώσσες = 15% (έως και δύο) 
 
Τρόπος βαθμολόγησης από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με κλίμακα 0-10 
Ξένη γλώσσα 1: Β2=4, C1=5 και C2=6 
Ξένη γλώσσα 2:  Ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών = 4 
 
β) Γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο) = 5% 
 
Τρόπος βαθμολόγησης από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με κλίμακα 0-10 
 
Με πιστοποίηση = 10 
Χωρίς πιστοποίηση = 0 
 
 
 
4) ο μέσος όρος  βαθμολογίας της συνέντευξης (20%) 



 
Θα αξιολογηθούν: 
α. οι οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες 
β. το πνεύμα συνεργασίας και η διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών 
γ. ερευνητικό έργο (προπτυχιακές εργασίες κτλ) 
δ. εθελοντική - κοινωνική - φοιτητική δράση 
ε. ευρύτερη ακαδημαϊκή συγκρότηση 
Ας σημειωθεί ότι η μη προσέλευση στη συνέντευξη ισοδυναμεί με μηδενισμό και 
αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής. 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων, επιλέγεται ο/η φοιτητής/τρια 
που έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα που έχει περάσει. Οι 
φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός πέντε (5) ημερών μετά την 
ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του 
Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας). Οι ενστάσεις θα 
κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας και αφού εξετασθούν από 
την Επιτροπή Ενστάσεων του Τμήματος  (η οποία έχει οριστεί στη Συνέλευση του 
Τμήματος υπ’ αριθμ. 323/27.6.2018), η Γενική Συνέλευση του Τμήματος επικυρώνει 
τα αποτελέσματα επιλογής. 
 
 

Αλγόριθμος Πρακτικής Άσκησης  :   0.3 × (___ ×
10

36 ή 48
) + 0.3 × ______ + 0.15 × _____  +

0.05 × _____ + 0.2 × ________ = ________ 

 
 

6. Ακαδημαϊκός επιβλέπων της Πρακτικής Άσκησης  
Ο Ακαδημαϊκός επιβλέπων της Πρακτικής Άσκησης, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 
Φιλολογίας, βρίσκεται  σε  επικοινωνία  με  τον  υπεύθυνο  του  συνεργαζόμενου 
φορέα/εταιρείας και είναι υπεύθυνος για την τελική βαθμολόγηση του/της 
φοιτητή/τριας. 
 

7. Διαδικασίες παρακολούθησης - υλοποίησης 
(i) Καθορισμός Ακαδημαϊκού επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Φιλολογίας 
και περιγραφή της εργασίας που θα αναλάβει κάθε ασκούμενος/νη σε συνεργασία 
με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. 
(ii) Έλεγχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης από το εποπτεύον 
μέλος ΔΕΠ εάν ο ασκούμενος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Οι φορείς είναι 
υποχρεωμένοι από τη σύμβαση να ειδοποιούν άμεσα σε περίπτωση μη συνέπειας ή 
άλλου προβλήματος. Επίσης, και οι φοιτητές/τριες  έχουν την υποχρέωση  να 
ενημερώσουν τον επόπτη και/ή τον Επιστημονικό  Υπεύθυνο του προγράμματος, 
εάν υπάρχει ασυνέπεια. 
(iii) Καθορισμός επόπτη από το φορέα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Οι 
ασκούμενοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν εβδομαδιαίο πρωτόκολλο με ευθύνη 
του επόπτη από το φορέα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.  



(iν) Μετά  το τέλος της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές/τριες προετοιμάζουν 
συνοπτική έκθεση πεπραγμένων, η οποία κατατίθεται στο Γραφείο Πρακτικής 
άσκησης του Τμήματος. 
(ν) Ο φορέας παροχής Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωμένος να αποστείλει στο 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος τη γραπτή αξιολόγηση του ασκούμενου, 
στην οποία αναφέρεται η συνέπεια, η επάρκεια γνώσεων, η ακρίβεια, η ικανότητα 
συνεργασίας, η  προσαρμοστικότητα, καθώς και η  ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών 
και επίλυσης προβλημάτων από την πλευρά του/της φοιτητή/τριας. 
 
Με το τέλος της Πρακτικής Άσκησης και απαραιτήτως για την αναγνώριση των 
πιστωτικών Μονάδων, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία Πρακτικής 
Άσκησης τα εξής: 
«Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης για κάθε μήνα εργασίας» 
«Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από το φορέα απασχόλησης» 
 «Τελική Έκθεση πεπραγμένων του/της φοιτητή/τριας». 
 

8. Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης του μαθήματος Πρακτικής Άσκησης  
Η Πρακτική Άσκηση αξιολογείται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ με βάση: 
α. την αναλυτική γραπτή έκθεση της Πρακτικής Άσκησης από τον/την φοιτητή/τρια, 
β. την προφορική παρουσίαση του αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης από τον/τη 
φοιτητή/τρια. 
γ. την έκθεση του φορέα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. 
 
Σε περίπτωση υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου 
προγράμματος, θα πρέπει να προσκομίζονται και τα προβλεπόμενα από το 
Πρόγραμμα παραδοτέα (έντυπα αξιολόγησης κλπ.). 
     

9. Αξιολόγηση και ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης 
0/Η φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να φροντίσει για την ορθή συμπλήρωση 
και την έγκαιρη επιστροφή των Εντύπων που θα παραλάβει από το Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης του Παν/μίου Πατρών. 
 
Μετά το τέλος της διεξαγωγής της Πρακτικής του/της Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια 
πρέπει να υποβάλει σε διάστημα έως 15 ημερών: 
Α. Φύλλο αξιολόγησης - βεβαίωση εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από το φορέα. Ο 
επόπτης του φορέα Πρακτικής Άσκησης αξιολογεί την απόδοση και τη συνολική 
παρουσία του/της φοιτητή/τριας και βαθμολογεί την τελική συνοπτική έκθεση 
πεπραγμένων του/της φοιτητή/τριας. 
Β. Έκθεση πεπραγμένων της Πρακτικής Άσκησης από τον/τη φοιτητή/τρια. 
Γ. Ο  επιβλέπων καθηγητής βαθμολογεί την  τελική  έκθεση  πεπραγμένων του/της 
φοιτητή/τριας. 
 
Σημειώνεται ότι η μη προσκόμιση των παραπάνω εκλαμβάνεται ως μη επιτυχής 
ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. 
 

10. Ενημέρωση για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης  



Ανακοινώσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την Πρακτική Άσκηση, 
αναρτώνται στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Φιλολογίας. 

 


