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Προς:  
 - το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ. 

Κοιν:  
- Τα μέλη της Συνέλευσης 
 
 Θέμα: Απόφαση έγκρισης Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. 
 
 

Η Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών στην 6η/18-10-2021 

έκτακτη συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου της 

Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Αναπληρωτή Καθηγητή 

κ. Γεώργιου Σαλακίδη, αποφάσισε να εγκρίνει τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., όπως 

ακολούθως: 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης 

Γενικά 
Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς συνιστά 
θεμελιώδη τρόπο σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει ενεργά τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση 
και εμπέδωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, όσο και στην ομαλή και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.  
Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) αποσκοπεί, μέσω 
της τοποθέτησης των φοιτητών/τριών σε Φορείς και οργανισμούς, στην εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ 
των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 
 
Συμμετέχοντες 
Στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές(-τριες) του 
Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (στο εξής ΤΓΦΠΠΧ) εφόσον πληρούν τα 
κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το Τμήμα. Στο Πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετέχουν αλλοδαποί 
φοιτητές/τριες που έρχονται στο Ίδρυμα μέσω του Προγράμματος Erasmus. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να 
πραγματοποιήσουν Π.Α. σε οποιαδήποτε πόλη/περιοχή της Ελλάδας.  
 
Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης 

0009643079
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 Η Συνέλευση του ΤΓΦΠΠΧ, με απόφασή της, ενέκρινε την  «Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης» ορίζοντας τα 
ακόλουθα:  
 
• Ορίζεται Επιστημονικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, αρμόδιος για την εποπτεία, την καθοδήγηση 
και την αντιμετώπιση κάθε είδους κωλύματος καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης 
των φοιτητών/τριών.  
• Η Π.Α. είναι Προαιρετική για τη λήψη του πτυχίου.  
• Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το εκάστοτε χρονικό 
διάστημα στο οποίο μπορούν να ασκούνται οι φοιτητές (κύκλοι πρακτικής άσκησης) θα καθορίζεται κάθε 
χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης. Η διάρκεια των κύκλων πρακτικής άσκησης είναι δίμηνη. 
• Ορίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τρία μέλη με σαφή υποχρέωση να αξιολογεί τις 
αιτήσεις και να κοινοποιεί την κατάταξη των φοιτητών βάσει της μοριοδότησής τους, στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων, 
τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
• Ορίζεται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, με διαφορετικά μέλη από την Επιτροπή Αξιολόγησης και 
είναι υπεύθυνη για να διαχειρίζεται ενστάσεις που θα μπορούν να υποβάλλονται εντός του εύλογου χρονικού 
διαστήματος των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των προσωρινών 
αποτελεσμάτων κατάταξης των αιτούντων φοιτητών/τριών του Τμήματος και εν γένει, να εγγυάται την ομαλή 
και δίκαιη επιλογή των υποψήφιων.  
• Εποπτεία: δεν προβλέπεται από την Πράξη αντίστοιχη αμοιβή, ωστόσο μπορεί προαιρετικά το Τμήμα 
να ορίζει επόπτες. Σε κάθε περίπτωση ο Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι αρμόδιος να εποπτεύει τους/τις 
φοιτητές/τριες και τους Φορείς. 
• Η επίδοση του φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση, εφόσον αυτός επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση και την 
πραγματοποιήσει επιτυχώς, θα συνεκτιμάται  στην  τελική  αξιολόγηση  των  μαθημάτων  «Πρακτικές  
Ασκήσεις Τουρκικής/Ρωσικής/ Βουλγαρικής /Ρουμανικής ως ξένης γλώσσας Ι και ΙΙ»., όπως περιγράφεται στο 
Περίγραμμα Μαθήματος.   
• Ως Κριτήρια επιλογής των ασκούμενων ορίζονται τα εξής: 
α. Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών τους και πάνω,  
β. συμπλήρωση της αίτησης συνοδευόμενης από αναλυτική βαθμολογία εντός των προθεσμιών που κάθε 
φορά ορίζονται, 
γ. υποχρεωτική επιλογή των μαθημάτων «Πρακτικές Ασκήσεις Τουρκικής / Βουλγαρικής / Ρωσικής / 
Ρουμανικής ως ξένης γλώσσας Ι και ΙΙ». Τα μαθήματα αυτά συνδέονται με την Πρακτική Άσκηση και στην 
αξιολόγησή τους προσμετράται η επίδοση σε αυτήν, όπως περιγράφεται στα περιγράμματα των μαθημάτων 
αυτών, 
δ. Ο αριθμός περασμένων μαθημάτων πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το 70% των μαθημάτων των 
τριών πρώτων ετών, με τον όρο ανάμεσά τους να βρίσκονται και τα πρώτα έξι μαθήματα γλώσσας (Τουρκική 
/ Ρωσική / Βουλγαρική / Ρουμανική Γλώσσα I-VI), δηλαδή ο φοιτητής να έχει περάσει τα γλωσσικά μαθήματα 
των τριών πρώτων ετών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας των 
γλωσσικών μαθημάτων. 
 
Συνεργαζόμενοι Φορείς 
Οι συνεργαζόμενοι Φορείς μπορεί να ανήκουν στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα της χώρας, με 
προτεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα λόγω προϋποθέσεων ΕΣΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, από την 1η 
Απριλίου 2014 (http://bit.ly/2BPvaCd), οι συνεργαζόμενοι Φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στη βάση 
δεδομένων ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/) μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους 
Φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Επικράτειας, 
δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων Πρακτικής Άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα 
Ιδρύματα. 
Επίσης, οι συνεργαζόμενοι Φορείς οφείλουν να εμφανίζουν συνάφεια του αντικειμένου με το γνωστικό 
αντικείμενο των σπουδών του εκάστοτε Τμήματος. 
Επιπλέον, ως Φορέας υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να είναι το ίδιο το ίδρυμα. Σε περίπτωση 
που ο/η φοιτητής/τρια χρειάζεται να κάνει Π.Α. σε Εργαστήριο, αυτό θα πρέπει να ανήκει σε διαφορετικό 
Πανεπιστήμιο από το Δ.Π.Θ.  
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Η κάλυψη των ανωτέρω κριτηρίων διαπιστώνεται, με μέριμνα του Επιστημονικά Υπευθύνου του εκάστοτε 
Τμήματος.  
 
Διαδικασία Εφαρμογής Πρακτικής Άσκησης 
Ενημέρωση 
 Όλες οι ανακοινώσεις πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γ.Π.Α. και του Τμήματος.  
Οι προσκλήσεις για τη συμπλήρωση των αιτήσεων πρέπει να κοινοποιούνται παντού και να είναι βέβαιο ότι 
όλοι/όλες οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση και έχουν λάβει γνώση.  
Αιτήσεις φοιτητών 
Κατ' έτος, προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης. 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν την αίτησή τους εντός του 
χρονικού διαστήματος που έχει ανακοινωθεί καθώς οι εκπρόθεσμες αιτήσεις απορρίπτονται. 
Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριων λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αυτόματα με την υποβολή στο 
Πληροφοριακό Σύστημα PractIS v1.0 του Γ.Π.Α. 
 
Διαδικασία αξιολόγησης 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων των φοιτητών/τριών, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος σε συνεργασία 
με τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του κάθε Τμήματος αξιολογεί τις αιτήσεις σύμφωνα με τα κριτήρια 
που έχει θεσπίσει το Τμήμα και κατατάσσει τους/τις φοιτητές/τριες με σειρά προτεραιότητας, σε προσωρινό 
πίνακα. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών/τριών, θα πρέπει να εφαρμόζεται συγκεκριμένος 
αλγόριθμος που προκύπτει από τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το κάθε Τμήμα.  
Τον προσωρινό πίνακα τον δημοσιοποιεί στα μέσα που διαθέτει, τηρώντας τις προϋποθέσεις προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. Στα προσωρινά αποτελέσματα πρέπει να αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια το 
χρονικό διάστημα στο οποίο οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση. Το διάστημα των 
ενστάσεων ορίζεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 
Μετά τη λήξη των ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει το «Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της 
Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Δ.Π.Θ.». Στη συνέχεια, αναρτά τα οριστικά αποτελέσματα (πάντα τηρώντας 
τις διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων) τα οποία ανακοινώνει σε όλα τα μέσα του Τμήματος 
και στο Γ.Π.Α. 
Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ανάρτηση των αποτελεσμάτων -τόσο των προσωρινών 
όσο και των οριστικών- θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του/της 
φοιτητή/τριας με τη μοριοδότησή του βάσει της αξιολόγησης.  
Τα αποτελέσματα πρέπει να κοινοποιούνται παντού και να είναι βέβαιο ότι όλοι/όλες οι φοιτητές/τριες έχουν 
πρόσβαση και έχουν λάβει γνώση. 
Επιλογή Φορέα Υποδοχής 
Η αναζήτηση και εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης είναι δυνατό να γίνεται και από τους ίδιους τους/τις 
φοιτητές/τριες. Οι φοιτητές/τριες μπορούν είτε να ανατρέχουν στη βάση δεδομένων ΑΤΛΑΣ 
((https://atlas.grnet.gr/) για την εξεύρεση διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, είτε μέσω προσωπικής 
αναζήτησης στην περιοχή που τους ενδιαφέρει να ασκηθούν. Οι θέσεις που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο 
τίθενται στην κρίση του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος, ο οποίος μετά από σχετική διερεύνηση 
καταλληλόλητας τις εγκρίνει ή όχι σε συνεργασία με τους επόπτες, όπου υπάρχουν. 
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