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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κανονισμός Λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Παντείου Πανεπιστημίου» ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Πρακτική Άσκηση είναι ενταγμένη στο ΠΠΣ του Τμήματος ως μάθημα επιλογής με τον
Κωδικό 510600, χωρίς βαθμολογία, με πιστωτικές μονάδες που υπολογίζονται πέραν αυτών
που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Η αναγραφή της επιλογής αυτής στο Πρόγραμμα
Σπουδών οδηγεί στην υλοποίησή της και στην προκήρυξη της δράσης, σε συγκεκριμένο
εξάμηνο, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το Πανεπιστήμιο έχει λάβει την σχετική
χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Η Πρακτική Άσκηση είναι αμειβόμενη και εποπτευόμενη
και διαρκεί τρεις συνεχόμενους μήνες κατά τους οποίους ο/η φοιτητής/τρια εντάσσεται
πλήρως στις συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης και τοποθετείται σε θέσεις εργασίας
που σε μεγάλο βαθμό έχουν σχέση με τα διαφορετικά πεδία και στάδια σχεδιασμού και
εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών.
ΣΤΟΧΟΙ
Κύριοι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:
• να έρθουν οι φοιτητές/τριες σε άμεση επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα, να
συνδυάσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο με την παραγωγική
διαδικασία, όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα στις ίδιες τις κοινωνικο-οικονομικές μονάδες.
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• να βρεθούν οι φοιτητές/τριες σε περιβάλλον που θα διευκολύνει τον επαγγελματικό
προσανατολισμό και τη μελλοντική τους ένταξη στον επαγγελματικό χώρο.
Οι εμπειρίες που αποκτούν οι φοιτητές/τριες μέσα από την Πρακτική Άσκηση, αποτελούν
σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και διευκολύνουν την ένταξή
τους στο κοινωνικό παραγωγικό σύστημα της χώρας, μετά την αποφοίτηση.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Προϋποθέσεις
Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετική
και μπορούν να συμμετέχουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το
πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών
εξαμήνων, του χειμερινού ή κυρίως του εαρινού εξαμήνου. Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται
στην αρχή των σπουδών τους για την ύπαρξη της δυνατότητας πρακτικής άσκησης, με
ανακοινώσεις κατά την προετοιμασία του Προγράμματος, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος. Στο Πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχει καταθέσει α) αίτηση ορκωμοσίας ή και/ β) αίτηση για χορήγηση
βεβαίωσης περάτωσης σπουδών.
Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ορίζει: α) Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης
Υποψηφιοτήτων Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελείται από τον/την Επιστημονικά
Υπεύθυνο/η της Πρακτικής Άσκησης και δύο (2) ΔΕΠ του Τμήματος. Ο/Η

επιστημονικά

υπεύθυνος έχει την ακαδημαϊκή επίβλεψη των συμβαλλόμενων μερών σε συνεργασία με το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος που ασκεί τον γενικό συντονισμό του
Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.
Β) Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη του ΔΕΠ του Τμήματος
και στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
Υποψηφιοτήτων.
Γ) Κριτήρια επιλογής ασκουμένων, τουλάχιστον τρία (3)
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Η αποζημίωση του/της φοιτητή/τριας από το έργο ΕΣΠΑ, καταβάλλεται από τον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου σε προσωπικό λογαριασμό
τράπεζας του φοιτητή ή της φοιτήτριας.
Φορείς υποδοχής
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου (Υπουργεία,
Ασφαλιστικά Ταμεία, Δήμοι, Ερευνητικά Κέντρα, Ανεξάρτητες Αρχές) και Ιδιωτικού Τομέα
(Τράπεζες, Επιχειρήσεις) που σχεδιάζουν ή εφαρμόζουν κοινωνικές πολιτικές καθώς και με
φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία) που ασκούν
έργο σχετικό με τα αντικείμενα που θεραπεύει το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι συνεργαζόμενοι φορείς με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
ήταν οι εξής: APIVITA ΑΕΒΕ, International Rescue Committee Hellas, Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Η Ελπίς», Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Δήμος Αγίων
Αναργύρων & Καματερού, Δήμος Γλυφάδας-Κοινωνική Υπηρεσία, Δήμος Μοσχάτου-ΤαύρουΔημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δήμος ΠεριστερίουΔιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας & Πολιτισμού, Δήμος Ωρωπού, Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ειρηνοδικείο Αθηνών, Εισαγγελία Εφετών
Αθηνών, Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σωματείο ΤΟ ΜΩΒ.
Κριτήρια συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με τον ιδρυματικό συντονισμό του
προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης αναρτά Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής των φοιτητών και φοιτητριών στην εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τα
κάτωθι κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος:
1. Αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία
2. Έτος Σπουδών
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3. Βασικές γνώσεις Πληροφορικής. Συνεκτιμάται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων
Πληροφορικής και του σεμιναρίου SPSS
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων πραγματοποιείται κλήρωση.
Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος παραμένει αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Τμήματος για
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής της.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα προσέρχονται
στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο
πρόγραμμα.
Απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι:
1. Φωτοτυπία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
2. Αναλυτική βαθμολογία
3. Βιογραφικό σημείωμα
Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που επιλέγονται να συμμετάσχουν κάθε χρόνο
προσδιορίζεται κεντρικά από το Ίδρυμα με βάση τους διαθέσιμους πόρους του Προγράμματος
Πρακτικής Άσκησης.
Η κατάσταση των ονομάτων των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν επιλεγεί ανακοινώνονται
στο δικτυακό τόπο του Τμήματος http://socialpolicy.panteion.gr. Παρέχεται η δυνατότητα
υποβολής ένστασης εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής
της.
Η τελική κατάσταση των ονομάτων υποβάλλεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του
Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο έχει την τελική ευθύνη για την τοποθέτηση των
φοιτητών/τριών στους συνεργαζόμενους με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής φορείς, σε
συνεργασία με τους ίδιους τους φοιτητές/τριες και την επιστημονικά υπεύθυνο/η της
Πρακτικής Άσκησης.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ
Βασικές Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Ασκούμενων Φοιτητών/τριών
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, αμέσως μετά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, πρέπει να
προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος για ενημέρωση και παραλαβή
των απαραίτητων προς συμπλήρωση εντύπων από τους ίδιους και τον φορέα, φροντίζουν δε
για την έγκαιρη επιστροφή των συμπληρωμένων εντύπων. Ο/η ασκούμενος/η στον χώρο
εργασίας είναι υποχρεωμένος/η να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας
καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό του φορέα απασχόλησης. Οφείλει
να προσέρχεται ανελλιπώς στον χώρο εργασίας, στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας της
επιχείρησης/φορέα και πάντως σε περιορισμένο με αυτό ωράριο καθώς και να υλοποιεί το
διάγραμμα εργασίας που θέτει η επιχείρηση ή ο φορέας, σε συνεννόηση με τον/την
επιστημονικά υπεύθυνο/νη της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.
Ο χρόνος απασχόλησης (ωράριο) των ασκουμένων φοιτητών και φοιτητριών καθορίζεται από
την επιχείρηση/φορέα σε συνεργασία με τον/την επιστημονικά υπεύθυνο/η της Πρακτικής
Άσκησης του Τμήματος.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στον χώρο εργασίας, οι ασκούμενοι φοιτητές και
φοιτήτριες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τόσο τον/η Ιδρυματικό/η Υπεύθυνο αλλά και
τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του Τμήματος ζητώντας συνδρομή για την επίλυσή του.
Η επιχείρηση ή ο φορέας υποχρεούται να διευκολύνουν τη συμμετοχή του ασκούμενου
φοιτητή ή της ασκούμενης φοιτήτριας στις εξετάσεις του Τμήματος κατά τη διάρκεια της
εξεταστικής περιόδου (έως 5 μαθήματα).
Ο ασκούμενος φοιτητής / η ασκούμενη φοιτήτρια πρέπει να αποδεικνύει τη συμμετοχή
του/της στις εξετάσεις με βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον εξετάζοντα καθηγητή ή την
εξετάζουσα καθηγήτρια.
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