ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Φιλοσοφική Σχολή
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 5ΗΣ/6-12-2017 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ημερομηνία : 6 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.
Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος
Παρόντες:
1. Αλέξης Καλοκαιρινός, καθηγητής, πρόεδρος του Τμήματος
2. Ελένη Αναγνωστοπούλου, καθηγήτρια
3. Στέφανος Κακλαμάνης, καθηγητής
4. Αγγέλα Καστρινάκη, καθηγήτρια
5. Παναγιώτα Μήνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια
6. Στυλιανός Παναγιωτάκης, αναπληρωτής καθηγητής
7. Δημήτρης Πολυχρονάκης, αναπληρωτής καθηγητής
8. Κώστας Αποστολάκης, επίκουρος καθηγητής
9. Γιάννης Δημητρακάκης, επίκουρος καθηγητής
10. Αθηνά Καβουλάκη, επίκουρη καθηγήτρια
11. Αναστασία Νάτσινα, επίκουρη καθηγήτρια
12. Εμμανουήλ Πατεδάκης, επίκουρος καθηγητής
13. Εμμανουήλ Σειραγάκης, επίκουρος καθηγητής
14. Δήμος Σπαθάρας, επίκουρος καθηγητής
15. Ζαχαρούλα Πετράκη, λέκτορας
16. Παρασκευή Τσακάλη, λέκτορας
Απόντες:
Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, αναπληρωτής καθηγητής (λόγω των υποχρεώσεών του ως
Αντιπρύτανη), Μαρίνα Δετοράκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια (λόγω εκπαιδευτικής
άδειας) Γεωργία Κατσιμαλή, αναπληρώτρια καθηγήτρια (λόγω εκπαιδευτικής άδειας),
Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη, επίκουρη καθηγήτρια (λόγω εκπαιδευτικής άδειας), Λουκία
Αθανασάκη, καθηγήτρια (λόγω άδειας), Ιωάννα Κάππα, αναπληρώτρια καθηγήτρια
(λόγω ασθενείας)
 Παρούσα ήταν η εκπρόσωπος των ΕΔΙΠ Ελένη Παπαδογιαννάκη
 Τα μέλη των ΕΤΕΠ δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο
 Οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν ενημερωθεί για τον ορισμό εκπροσώπων των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω εκλογικής διαδικασίας, αλλά δεν
έχουν ανταποκριθεί.
Γραμματέας: Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος, Χρυσούλα
Κελαϊδή.
Ο πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανακοινώσεις
2. Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Φιλολογίας και
του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ
3. Συζήτηση για την ίδρυση νέων ΠΜΣ του Τμήματος
4. Συζήτηση για τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος

5. Ανασυγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της
διδακτορικής διατριβής του κ. Νικολάου Τσαγκαράκη
6. Διάφορα
Θέμα 6ο: Διάφορα
B. Εισήγηση για Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φιλολογίας
Μετά από προηγούμενη ενημέρωση (στη 10η ΓΣ/24-5-2017 Συνέλευση) του επιστημονικού
υπευθύνου κ. Πατεδάκη για την αμειβόμενη Πρακτική άσκηση των φοιτητών-τριών του
Τμήματος Φιλολογίας η παρούσα Συνέλευση ενημερώνεται εκ νέου ότι με βάση το
αναφερθέν τότε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
(Αρ. πρωτ. 9697/21-3-2017) «στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ίση
μεταχείριση και μη διάκριση των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα» της Πρακτικής
Άσκησης φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ως εκ τούτου για τη διασφάλιση όλων των παραπάνω ο Ε.Υ. για την Πρακτική Άσκηση του
Τμήματος Φιλολογίας κ. Πατεδάκης εισηγείται αναλυτικότερα στην παρούσα Γ.Σ. προς
έγκριση τα εξής:
Να ορισθεί ότι η διαδικασία επιλογής των ασκούμενων στην Π.Α. φοιτητών-τριών,
εξακολουθεί να διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής του Τμήματος Φιλολογίας,
αποτελoύμενη από τα μέλη Δ.Ε.Π. κ. Αποστολάκη, κ. Δημητρακάκη, κ. Κατσιμαλή, κ. Μήνη
και κ. Πατεδάκη, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, με μοριοδότηση των
κριτηρίων, ενώ οι φοιτητές-τριες που κάνουν αίτηση θα έχουν δικαίωμα ενστάσεων.
Πιο συγκεκριμένα:
α. Δικαίωμα να κάνουν αίτηση στην Π.Α. -σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη
δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος- έχουν να κάνουν οι φοιτητές-τριες
που βρίσκονται τουλάχιστον στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών και πάνω.
β. Ως κριτήρια επιλογής με μοριοδότηση καθορίζονται ο μέσος όρος βαθμολογίας (0,25), ο
αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί μέχρι τώρα επιτυχώς ο φοιτητής-τρια και οι
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (0,25), κοινωνικά κ.ά. κριτήρια, όπως υπαγωγή σε ειδική
κοινωνική ομάδα ή τυχόν εισοδηματικά κριτήρια (0,20) -με την κατάθεση των απαραίτητων
πιστοποιήσεων-, ο προτεινόμενος τόπος και ο φορέας άσκησης του φοιτητή (0,15), τυχόν
μαθήματα ειδίκευσης σχετικά με το αντικείμενο της Πρακτικής (0,15), με τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας σε καθένα από αυτά.
γ. Θα ακολουθεί επικύρωση των αποτελεσμάτων, με βάση τη σειρά κατάταξης των
αιτήσεων, από τη Γ.Σ. του Τμήματος.
δ. Οι φοιτητές-τριες που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα την αίτησή τους, θα έχουν δικαίωμα
ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, οι οποίες θα επανεξετάζονται από την
Επιτροπή Επιλογής με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Τμήματος.
ε. Για τη διασφάλιση της ενημέρωσης σχετικά με την παραπάνω διαδικασία, θα υπάρχουν
επικαιροποιημένες αναρτήσεις στο σχετικό με την Πρακτική Άσκηση χώρο, στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Φιλολογίας, http://www.philology.uoc.gr/practice, καθώς και στον αντίστοιχο
για τους φοιτητές-τριες ιστοχώρο ανακοινώσεων, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση
θέματα προσωπικών δεδομένων.
Η Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα.
Ακριβές απόσπασμα
Ρέθυμνο 21/12/2017
Η Αν. Γραμματέας του Τμήματος
Χρυσούλα Κελαϊδή

