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Α) Για να δείτε τον φορέα στον οποίο θα κάνετε Πρακτική Άσκηση και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί
του μπορείτε να μπείτε στο Κεντρικό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΑΤΛΑΣ» με το
προσωπικό σας username και το password από τον Εύδοξο.
Β) Όσοι/ες φοιτητές/τριες δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ή στην Τράπεζα
Πειραιώς, μετά την έγκριση της πρακτικής σας άσκησης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του
Πανεπιστημίου θα σας δώσει σχετική βεβαίωση ούτως ώστε να πάτε σε μία από τις δύο συνεργαζόμενες
Τράπεζες να ανοίξετε λογαριασμό. Θα σας ενημερώσουμε για το πότε θα είναι έτοιμες.

Γ) ΠΡΙΝ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ (το συντομότερο δυνατόν) της Πρακτικής Άσκησης χρειάζεται να
αποστείλετε ταχυδρομικώς ή να καταθέσετε τα ακόλουθα έντυπα:
1. Στοιχεία του Συμμετέχοντος Φορέα και Δήλωση Έναρξης (βλ. έντυπο
1.Stoixeia_Symmetexontos_Forea). Στο πεδίο που αναφέρει: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», ο φορέας σας θα γράψει το
όνομα του επόπτη ή της επόπτριάς σας.
2. Συμφωνητικό Συνεργασίας: Το Συμφωνητικό Συνεργασίας θα σας αποσταλεί μετά την έγκριση
της πρακτικής άσκησης είτε από εμάς είτε από την κα Μάζη, από το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης του Πανεπιστημίου. Το Συμφωνητικό Συνεργασίας πρέπει να το εκτυπώσετε 4 φορές
καθώς και να συμπληρωθεί και να υπογραφεί πάλι 4 φορές. Τα αντίτυπα θα είναι πρωτότυπα
και όχι φωτοτυπία. Το Συμφωνητικό Συνεργασίας θα το παραδώσετε στο Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης του Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο (Το Γραφείο βρίσκεται στο κτίριο που είναι και η
γραμματεία του Τμήματος στο ισόγειο). Προσοχή: Εσείς θα υπογράψετε στο πεδίο που
αναγράφει Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ και ο φορέας υποδοχής σας, δηλαδή ο εκπρόσωπος του
φορέα και όχι ο επόπτης/πτρια θα υπογράψει στο πεδίο που αναγράφει ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ.

Γ) ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση της πρακτικής σας άσκησης και εντός δέκα ημερών, χρειάζεται να
προσκομίσετε τα κάτωθι έντυπα:
1. Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης (βλ. έντυπο 2.Hmerologio_Praktikis_Askisis_2016): Το
συγκεκριμένο έντυπο το συμπληρώνετε και το υπογράφει ο/η επόπτης/τριά σας στο πεδίο που
αναγράφει: «Υπογραφή Επόπτη Φορέα Υποδοχής». Στο πεδίο «Υπογραφή Μέλους ΔΕΠ,
Ακαδημαϊκός Επόπτης – τριας δεν θα υπογράψει ούτε ο/η επόπτης/τρια αλλά ούτε και ο
εκπρόσωπος του φορέα. Στο πεδίο ΤΜΗΜΑ (στην αρχή της πρώτης σελίδας) θα γράψετε:
Πολιτικής Επιστήμης.
Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια, θα πρέπει να τηρεί «Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης», στο
οποίο θα σημειώνει κάθε εβδομάδα τις εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και
συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε
εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα.
2. Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης (βλ. έντυπο 3.Deltio_axiologisis-forea): Το
συγκεκριμένο έντυπο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Φορέα.
1

3. Βεβαίωση Φορέα (βλ. έντυπο 4.Vevaiosi_Forea): Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται και
υπογράφεται από τον φορέα.
4. Εντολή – Εξουσιοδότηση για την πίστωση λογαριασμού φυσικού προσώπου (βλ. έντυπο
5.Entoli-Exousiodotisi). To συγκεκριμένο έντυπο το συμπληρώνετε και το υπογράφετε εσείς.
Αφορά στην καταβολή της πληρωμής σας.
5. Τεχνική Έκθεση/Έκθεση Πεπραγμένων: Την έκθεση πεπραγμένων την γράφετε εσείς και στη
οποία χρειάζεται να αναφέρετε τα ακόλουθα:
i. Το είδος των δραστηριοτήτων του φορέα
ii. Το θέμα της ΠΑ, με αναφορές στη γενικότερη σημασία του
iii. Το είδος των δραστηριοτήτων σας
iv. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε
v. Τα σχετικά εργαλεία υλοποίησης
vi. Τα αποτελέσματα
vii. Τα συμπεράσματα
viii. Η σχετική βιβλιογραφία που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε
Η Τεχνική Έκθεση είναι πολύ βασική και καθορίζει σε σημαντικό ποσοστό την αξιολόγηση της
πρακτικής σας άσκησης.

Δ) Επίσης με την λήξη της Πρακτικής σας Άσκησης (και εντός δέκα ημερών), θα πρέπει να
συμπληρώσετε και να υποβάλετε δυο ερωτηματολόγια και συγκεκριμένα τα κάτωθι:
1. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (από εσάς) της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και
2. Ερωτηματολόγιο της Κεντρικής Δράσης της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου.
Το 1ο ερωτηματολόγιο θα σας το αποστείλουμε εμείς. Για τον τρόπο παράδοσης του
συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, θα ενημερωθείτε με σχετικό e-mail.
Το 2ο ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο σε πλατφόρμα της Κεντρικής Δράσης της
Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου. Θα σας αποστείλουμε το σχετικό link με email.
Ε) Σας υπενθυμίζουμε ότι η πρακτική σας άσκηση έχει δίμηνη διάρκεια. Συγκεκριμένα αρχίζει την
1η Ιουλίου 2016 και λήγει την 31η Αυγούστου 2016.

ΤΕΛΟΣ, παρακαλείστε να ελέγχετε το e-mail σας συστηματικά καθώς θα χρησιμοποιηθεί σαν το
κύριο μέσο επικοινωνίας μαζί σας κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση.

Καλή Επιτυχία
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