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Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. Έτους 2021-22 

  Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» του έργου 
«Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήματος Φιλολογίας» του Ε.Σ.Π.Α. 2014 
- 2020, υπάρχουν  30 διαθέσιμες θέσεις  (17 σε Ιδιωτικούς Φορείς και 13 σε 
Δημόσιους Φορείς) για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδικός Μαθήματος 
ΠΡΑΣ) για τις περιόδους  01/03/2022 έως 31/05/2022 & 01/07/2022 έως 
30/09/2022. 
 
Η Πρακτική Άσκηση είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και 
αντιστοιχεί σε 10 ECTS. 
 

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές/τριες του Τμήματος 
Φιλολογίας που βρίσκονται τουλάχιστον στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών, ενώ δεν υπάρχουν 
άλλα προαπαιτούμενα. 

Τα κριτήρια / ο αλγόριθμος επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με 
σειρά προτεραιότητας όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος 
Φιλολογίας (Απόσπασμα Πρακτικών της 13ης/22-6-2018 Έκτακτης Συνεδρίασης), 
εμφανίζονται παρακάτω: 

Ο αλγόριθμος που εφαρμόζεται για την επιλογή των φοιτητών είναι ο ακόλουθος: 

2*Μ/Σ + 0.6*ΜΟ+0.2*Κ 
 

όπου:  
α) Μ, ο αριθμός των μαθημάτων που ο/η φοιτητής/τρια έχει περάσει    
επιτυχώς. 
 
 β) Σ, το σύνολο των μαθημάτων που χρειάζεται ο/η φοιτητής/τρια για να   
λάβει πτυχίο. 



 

 

 
γ) ΜΟ είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας 
 
δ) Κ, είναι το άθροισμα των μορίων από τα παρακάτω κοινωνικά 
κριτήρια: 

1) τέκνο από μονογονεϊκή οικογένεια (2.5 μόρια) 
2) πρόβλημα υγείας (αναπηρία) γονέα ή του ιδίου του/της    

φοιτητή/τριας     (2.5 μόρια) 
3) χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (2.5 μόρια) 
4) πολυτεκνία (2.5 μόρια) 

 

Τα κριτήρια / ο αλγόριθμος επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση 
με σειρά προτεραιότητας όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος 
Φιλολογίας (13ης/22-6-2018 Έκτακτης Συνεδρίασης), βρίσκονται στο ακόλουθο 
σύνδεσμο στο site του Τμήματος: 
 http://www.philology.uoc.gr/spoudes/undergraduate-studies/praktiki-askisi   
 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των φοιτητών θα προηγείται ο/η 
φοιτητής/τρια με τον μεγαλύτερο αριθμό ECTS. 

 

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής αίτησης είναι η 29η /11/2021 με έναρξη 
από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας. 

Τα  παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα και 
ορθά συμπληρωμένα στη Γραμματεία του Τμήματος: 

• Αίτηση για Πρακτική Άσκηση (λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης Πρακτικής, 
σε λίστα που θα προκύπτει από την ημερομηνία αποστολής του email στη 
Γραμματεία του Τμήματος) 

• Καρτέλα φοιτητή για Πρακτική Άσκηση (σε μορφή xls, περιλαμβάνει προσωπικά 
στοιχεία του φοιτητή, απαραίτητα για την έναρξη της Πρακτικής, ) 

• Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (σε μορφή pdf, όπου θα πρέπει να 
αποτυπώνεται και ο μέσος όρος βαθμολογίας.) 

• Θεωρημένες βεβαιώσεις που αφορούν τυχόν κοινωνικά κριτήρια, στα οποία 
εμπίπτει ο φοιτητής-τρια.  Σημειωτέον ότι ως θεωρημένες βεβαιώσεις νοούνται 
και όσες εκδίδονται ψηφιακά από τον κόμβο gov.gr όπως για παράδειγμα 
ληξιαρχικές πράξεις, εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικών ετών κ.α     

 

http://www.philology.uoc.gr/spoudes/undergraduate-studies/praktiki-askisi


 

 

Όλα τα  παραπάνω δικαιολογητικά (λόγω Covid-19) θα πρέπει να αποσταλούν 
ηλεκτρονικά  και μέσω του ιδρυματικού e-mail του φοιτητή  (η αίτηση σε μορφή 
αρχείου pdf, και η καρτέλα σε μορφή xls όπως είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 
Πρακτικής του Τμήματος Φιλολογίας), εμπρόθεσμα και ορθά συμπληρωμένα, στη 
Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στο kelaidic@uoc.gr, και ταχυδρομικά (σε 
απλή επιστολή, η αίτηση υπογεγραμμένη, τα δικαιολογητικά και οι τυχόν βεβαιώσεις 
για τα κοινωνικά κριτήρια) στη Γραμματεία του Τμήματος (υπόψη κυρίας Αναργύρου, 
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τμήμα Φιλολογίας-Γραμματεία, 74100 Ρέθυμνο), με 
καταληκτική ημερομηνία αποστολής τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021. 

 
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 μήνες  και η αμοιβή για κάθε 

φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των  230 € μικτά τον μήνα. 
 
Οι προσωρινοί, καθώς και οι οριστικοί πίνακες θα αναρτηθούν στα νέα – 

ανακοινώσεις του Τμήματος, στο site της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, και του 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://dasta.uoc.gr/pa/category/news/articles/ 
αντιστοίχως. 

 
Υπάρχει η δυνατότητα ενστάσεων μετά την ανακοίνωση των προσωρινών 

αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών. 
 
 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 

 

Ιωάννης Μητροφάνης 
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