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ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 

 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 01-03-2016 ΕΩΣ 31-10-2016 

 

 

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 (Έναρξη 01-03-2016 λήξη 31-10-2016) 

Τμήμα 
Σύνολο 

Ασκούμενων Άντρες  Γυναίκες 
Δημόσιος 

Τομέας  
Ιδιωτικός 
Τομέας  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

27 14 13 17 10 

 

 

 

Περιγραφή Υλοποίησης Φυσικού  Αντικειμένου: 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης είναι προαιρετική, διαρκεί δύο μήνες και πραγματοποιείται τους μήνες Ιούλιο – 

Αύγουστο (1/07 – 31/08) κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι 

ενσωματωμένο στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης από τον/την εκάστοτε φοιτητή/τρια οδηγεί στην 

αντιστοίχηση και συνακόλουθη απαλλαγή του/της από 2 μαθήματα Υποχρεωτικών 

Επιλεγόμενων Παραδόσεων (ΥΕΠ). Επιπλέον, προβλέπεται μηνιαία αποζημίωση και ασφάλιση 

κατά ατυχήματος των ασκούμενων φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος. 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είχε προβλεφθεί να ασκηθούν 28 (το μέγιστο) φοιτητές/τριες 

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και για τη διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης ακολουθήθηκε 

η παρακάτω διαδικασία: 

Διενεργήθηκε έρευνα αγοράς, προσέγγιση και επικοινωνία με εν δυνάμει Φορείς Υποδοχής 

Πρακτικής Άσκησης καθώς και με τους ήδη συνεργαζόμενους Φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, 
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ενημερώθηκαν οι πρώτοι, για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης για το ακαδ. έτος 2015-2016 και ζητήθηκε από τους δεύτερους να συνεχίσουν να 

συνεργάζονται με το συγκεκριμένο ΠΠΑ. Επιπρόσθετα, επιδιώχθηκε να πιστοποιηθούν, όσοι 

Φορείς από την πρώτη προαναφερθείσα κατηγορία δεν είχαν ήδη πιστοποιηθεί ως Φορείς 

Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης 

Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ». Τέλος, επιδιώχθηκε να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα (με ποσοτικούς 

όρους) θέσεων πρακτικής άσκησης από τους προαναφερθέντες φορείς (και από τις δύο 

κατηγορίες) για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στο 

Σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν και φορείς, οι οποίοι επιδίωξαν οι ίδιοι να 

συνεργαστούν με το συγκεκριμένο ΠΠΑ (όπερ και εγένετο στις περιπτώσεις που εκπληρώνονταν 

οι βασικές προϋποθέσεις με βάση το προφίλ του συγκεκριμένου ΠΠΑ). Καταβλήθηκε 

προσπάθεια ώστε να υπάρξει και για το συγκεκριμένο ακαδ. έτος ένα διευρυμένο και 

πολυδιάστατο δίκτυο φορέων, που να απηχεί συγχρόνως τις προτεραιότητες του ίδιου του ΠΠΑ 

και να αποκρίνεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες των φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης, 

ενδυναμώνοντας, ει δυνατόν, τόσο το expertise όσο και την απασχολησιμότητα τους (και 

συγκεκριμένα τις προοπτικές απασχόλησης τους στο μέλλον). Πράγματι η τελική λίστα των 

Φορέων Υποδοχής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Υπηρεσίες, 

Ινστιτούτα (συμπεριλαμβανομένων Ινστιτούτων Κοινωνικών Εταίρων), Ερευνητικά Κέντρα, 

Επιμελητήρια, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, ΜΜΕ κ.α.  

Εν συνεχεία, οριστικοποιήθηκε η λίστα με τους συνεργαζόμενους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής 

Άσκησης και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος «Αφίσα – Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος», καλώντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 3ου και 4ου έτους του Τμήματος, 

που είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΠΟ) (που προβλέπονται από 

το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης) και ενδιαφέρονταν 

να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 

2015-2016, να δηλώσουν συμμετοχή (έντυπο αίτησης, επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα 

και αναλυτική βαθμολογία) στη σχετική διαδικασία επιλογής (η διαδικασία της επιλογής 

ολοκληρώνεται με τη διαδικασία συνέντευξης από την Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης). 

Υπεβλήθησαν συνολικά 42 αιτήσεις. Η επιλογή των 28 ασκούμενων φοιτητών/τριών για το ακαδ. 

έτος 2015-2016 ολοκληρώθηκε με τη διαδικασία της συνέντευξης (βάσει των προαναφερθέντων 
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κριτηρίων επιλογής), η οποία διεξήχθη την 10η Ιουνίου 2016 από την Επιτροπή της Πρακτικής 

Άσκησης, η οποία απαρτίζεται (σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) του Προγράμματος 

Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Καθηγητή Νίκο Παπαδάκη, την Πρόεδρο 

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Καθηγήτρια Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου και τον 

Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Διονύση Γράβαρη. Λόγω ανελαστικής υποχρέωσης 

του τελευταίου η συνέντευξη διεξήχθη από τα άλλα δυο μέλη της Επιτροπής (Ν. Παπαδάκης και 

Η. Μαυρομούστακου). Στο πλαίσιο της διαδικασίας της συνέντευξης, έλαβε χώρα και η 

αναλυτική ενημέρωση των επιλεχθέντων/θεισών φοιτητών/τριών για το πλαίσιο της Πρακτικής 

Άσκησης, τους Φορείς Υποδοχής και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.  

Στη συνέχεια, α) έγινε η αντιστοίχηση των επιλεχθέντων φοιτητών και των επιλεχθεισών 

φοιτητριών με τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στο Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και β) 

ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι της πρακτικής άσκησης των φορέων για τους/τις φοιτητές/τριες 

που θα ασκηθούν στον φορέα τους αλλά και για τη διαδικασία που προβλέπεται να 

ακολουθηθεί σε σχέση με τα έντυπα που θα έπρεπε να υπογράψουν ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

φορέα και ο επόπτης (στοιχεία συμμετέχοντος φορέα, συμφωνητικό συνεργασίας, ημερολόγιο 

πρακτικής άσκησης, δελτίο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης, βεβαίωση επιχείρησης,) πριν και 

μετά την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. 

Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι μετά που ανακοινώθηκαν στους Φορείς Υποδοχής 

Πρακτικής Άσκησης τα αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης, η εκπρόσωπος του Φορέα 

Υποδοχής «Νέα Τηλεόραση», επικοινώνησε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής 

Άσκησης, για να του ανακοινώσει ότι ο Φορέας Υποδοχής αποφάσισε να μην υποδεχθεί 

φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση για το ακαδ. έτος 2015-2016. Ο ΕΥ επικοινώνησε άμεσα με 

την φοιτήτρια, που είχε επιλεγεί για να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στο συγκεκριμένο 

φορέα, ώστε να μην χάσει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης. Όντως η εν λόγω φοιτήτρια 

ασκήθηκε, τελικά, στο Φορέα Υποδοχής Εφημερίδα «Ρεθεμνιώτικα Νέα», τον οποίο είχε 

δηλώσει επίσης ως επιλογή στην αίτηση που είχε αποστείλει. 

Συγκεκριμένα, οι συνεργαζόμενοι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης για το ακαδ. έτος 2015-

2016 με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης ήταν οι κάτωθι 
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13:  

1. Υπουργείο Εξωτερικών/ Διπλωματική Ακαδημία 

2. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 

3. Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ)/ ΕΣΕΕ 

4. Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ) 

5. Περιφέρεια Κρήτης/ Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου  

6. Περιφέρεια Κρήτης/ Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

7. Περιφέρεια Κρήτης/ Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης  

8. Δήμος Ηρακλείου 

9. Επιμελητήριο Ρεθύμνης  

10. Εφημερίδα «Ρεθεμνιώτικα Νέα» 

11. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας - Ημαθία 

12. Βlueberry 

13. Λ. ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ/ Πολιτεία Fm 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν και άλλοι φορείς, και μάλιστα σημαντικοί (π.χ. Κέντρο 

Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ)/ΓΣΕΕ, Κοινωνικό Πολύκεντρο – ΑΔΕΔΥ, Όμιλος 

ΚΡΗΤΗ TV, Αναπτυξιακή Κρήτης), που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συνεργασία, πιστοποιήθηκαν 

στον Άτλαντα, ενετάχθησαν στη λίστα προτεινόμενων φορέων, ωστόσο δεν επελέγησαν από 

φοιτητές. Προφανώς η προοπτική συνεργασίας μαζί τους στο άμεσο μέλλον παραμένει ανοιχτή.  

Ακολούθησε ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις πρακτικές διαδικασίες που έπρεπε να 

ακολουθήσουν και τα έντυπα που χρειαζόταν να αποστείλουν πριν από την έναρξη και μετά την 

ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης (βεβαίωση έκδοσης ΑΜΑ, καρτέλα εργαζόμενου, 

εντολή-εξουσιοδότηση για την πίστωση λογαριασμού φυσικού προσώπου, τεχνική έκθεση/ 

έκθεση πεπραγμένων). 

Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να επισημανθεί, ότι για το ακαδ. έτος 2015-2016, το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ήταν υπεύθυνο τόσο για την ενημέρωση των 
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επιλεχθέντων/θεισών φοιτητών/τριών σε σχέση με τα συμφωνητικά συνεργασίας και την 

εντολή-εξουσιοδότηση για την πίστωση λογαριασμού φυσικού προσώπου, όσο και για την 

αποστολή των προαναφερθέντων εντύπων στους επιλεχθέντες/θείσες φοιτητές/τριες. 

Όσον αφορά στο συνολικό αριθμό των φοιτητών/τριών που είχαν επιλεγεί για να 

πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση (σύνολο 28 άτομα), μειώθηκε κατά ένα άτομο, καθώς μία 

φοιτήτρια, που είχε επιλεγεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Περιφέρεια 

Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης διέκοψε την πρακτική της άσκηση για προσωπικούς 

λόγους. Ενημέρωσε γι’ αυτό εγγράφως τον Ε.Υ.. O υπογεγραμμένος E.Y. ενημέρωσε εγγράφως 

τον ΕΛΚΕ στις 25/7/2016 για την διακοπή της Πρακτικής Άσκησης της συγκεκριμένης φοιτήτριας. 

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των επιλεχθέντων/θεισών φοιτητών/τριών που 

πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση το ακαδ. έτος 2015-2016 ήταν τελικά 27 άτομα. 

Με το πέρας της πρακτικής άσκησης (1/07/2016 – 31/08/2016) οι φοιτητές/τριες παρέδωσαν ή 

απέστειλαν τα σχετικά έντυπα που έπρεπε να καταθέσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

τα οποία συνοδεύονταν από τεχνική έκθεση / έκθεση πεπραγμένων, στις οποίες αποτύπωναν τις 

δραστηριότητες και εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση και τον φορέα 

που την πραγματοποίησαν. Οι εν λόγω εκθέσεις καταδεικνύουν ικανό βαθμό ικανοποίησης από 

τους ασκηθέντες φοιτητές και τις ασκηθείσες φοιτήτριες. Επιπλέον, ικανοποιημένοι σε μεγάλο 

βαθμό φαίνεται να  έμειναν και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φορέων και οι επόπτες τόσο από τη 

συνεργασία τους με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης όσο 

και από τους/τις ασκηθέντες/θείσες φοιτητές/τριες που πραγματοποίησαν την πρακτική τους 

άσκηση σε αυτούς, όπως προέκυψε από τα ημερολόγια πρακτικής άσκησης, τα δελτία 

αξιολόγησης πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών αλλά και την επικοινωνία τους με τους 

ακαδημαϊκούς επόπτες της Πρακτικής Άσκησης. 

Επιπροσθέτως, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης των ασκηθέντων/θεισών 

φοιτητών/τριών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης προέβη, όπως μας 

ενημέρωσε, στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών σε σχέση με την συμπλήρωση από πλευράς 

τους, του ιδρυματικού ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση του ΠΠΑ των φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  

 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρακτικής άσκησης (για το ακαδ. έτος 2015-2016) επήλθε 
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έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης από τους/τις ασκούμενους/ες 

φοιτητές/τριες, από τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εντύπων συμπεριλαμβανομένης 

και της Έκθεσης Πεπραγμένων, την υποβολή των δελτίων αξιολόγησης από τους ακαδημαϊκούς 

επόπτες και ύστερα από Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (12 Οκτωβρίου 

2016), στην οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα η αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης και 

συνακόλουθα η αντιστοίχηση και απαλλαγή και των 27 ασκηθέντων/θεισών φοιτητών/τριών 

από 2 μαθήματα ΥΕΠ, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. 

Τέλος, ο υπογεγραμμένος Ε.Υ. θα συμμετάσχει, από κοινού με εκπρόσωπο των συνεργαζόμενων 

Φορέων (Μανώλης Χαλκιαδάκης, Ρεθεμνιώτικα Νέα) και εκπρόσωπο των ασκηθέντων/θεισών 

φοιτητών/τριών (Μαρία Αρναουτάκη, Πρακτική Άσκηση στην Διπλωματική Ακαδημία του ΥΠΕΞ), 

στην Απολογιστική Ημερίδα του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης «Η Πρακτική Άσκηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 2015-2016», που 

διοργανώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 26 Οκτωβρίου 

2016, στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο. 

 

Ρέθυμνο, 25 Οκτωβρίου 2016 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΠΑ (ΚΑ 4511) 

 

 

 

Νίκος Παπαδάκης 

Καθηγητής 

 

 

 

 

 

 


