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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
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 17
η Ιουνίου 2014, 

ενώ η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί µε τη διαδικασία της συνέντευξης στις 18 Ιουνίου 

2014 στις 12:00 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τµήµατος. 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 την πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε δυο  πλήρεις µήνες απασχόλησης  
σε έναν από τους συνεργαζόµενους φορείς κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (Ιούλιο και 

Αύγουστο) του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014. Επιπλέον, προβλέπεται µηνιαία αποζηµίωση 

και ασφάλιση κατά ατυχήµατος των ασκουµένων φοιτητών στο Πρόγραµµα Πρακτικής 

Άσκησης του Τµήµατος.  

 

Κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος προβλέπεται να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα 

Πρακτικής Άσκησης  48 (το µέγιστο) νέοι ασκούµενοι φοιτητές  

 

Οι φοιτητές που θέλουν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής ως υποψήφιοι 

ασκούµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο email: papadakn@uoc.gr 

(µε την ένδειξη Αίτηση για Πρακτική Άσκηση) έως και τις 17 Ιουνίου 2014. Η αίτηση θα 

πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από βιογραφικό σηµείωµα. 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 της ιστοσελίδας του 

Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης.   

Η λίστα µε τους συνεργαζόµενους φορείς που δηµοσιοποιείται είναι προσωρινή 

(όλοι οι φορείς που αναγράφονται έχουν ήδη εγγραφεί στο Σύστηµα «Άτλας» και η 

συµµετοχή τους είναι δεδοµένη). Καταβάλλεται ωστόσο προσπάθεια να εγγραφούν στο 

Σύστηµα «Άτλας» και άλλοι φορείς. Ως εκ τούτου την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 θα 

αναρτηθεί επικαιροποιηµένη λίστα φορέων. Προτρέπονται λοιπόν οι φοιτητές και φοιτήτριες, 

που θέλουν να δουν το σύνολο των φορέων προκειµένου να προχωρήσουν στην επιλογή 3 εξ 

αυτών (µε βάση την αίτηση), να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εν τω µεταξύ 

και να προχωρήσουν σε αίτηση µετά την ανάρτηση της επικαιροποιηµένης λίστας φορέων 

(οπωσδήποτε µέχρι και την 17
η
 Ιουνίου 2014). Όσοι/ ες ωστόσο ενδιαφέρονται ήδη για 

κάποιους από τους φορείς της αναρτηµένης λίστας µπορούν να προχωρήσουν άµεσα στην 



αίτηση. Σε κάθε περίπτωση στην αίτηση πρέπει να περιλαµβάνεται οπωσδήποτε τουλάχιστον 

ένας φορέας από τη Λίστα 1 (γιατί αυτοί οι φορείς, λόγω Άτλαντα, προηγούνται).  

 

Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές µπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες  
ή τυχόν διευκρινίσεις στο 2831077561 (ώρες 09.00- 14.00).  

 


