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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ: ∆ΩΡΑ ΡΟΖΑΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
• Το Πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) στο Τµήµα Πολιτικής
Επιστήµης άρχισε να υλοποιείται το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 (µε
επιστηµονικό υπεύθυνο τότε τον Καθηγητή ∆ηµήτρη Κοτρόγιαννο)
και πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά στο τέλος του συγκριµένου ακαδ.
έτους (Καλοκαίρι 2003). Το ΠΠΑ υλοποιήθηκε µε συγχρηµατοδότηση του
Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω του ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ/Γ΄Κ.Π.Σ έως και το 2008, και συνέχισε τη λειτουργία ως
χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα από τους ίδιους φορείς, µέσω του νέου
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και το 2013. Με νέα χρηµατοδότηση
στο πλαίσιο του ίδιου χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος συνεχίζει τη
λειτουργία του έως και το 2015.
• Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί προαιρετική δυνατότητα επιλογής των
φοιτητών και φοιτητριών, είναι ενταγµένη στο Πρόγραµµα Προπτυχιακών
Σπουδών του Τµήµατος και ισοδυναµεί µε δύο (2) µαθήµατα Υποχρεωτικών
Επιλεγόµενων Παραδόσεων (ΥΕΠ).

Το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης λειτούργησε το 1999 για να καλύψει τις
ανάγκες που επέφεραν οι αλλαγές σε πολιτικό, οικονοµικό και
κοινωνικό επίπεδο µετά το 1990.
Οι νέες εξελίξεις απαιτούσαν την εκπαίδευση και κατάρτιση ενός
στελεχιακού δυναµικού (σε ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο) ικανού
να ανταποκριθεί στο νέο ρόλο του Κράτους σε εθνικό επίπεδο και στις
προκλήσεις που δηµιούργησε η πλήρης ένταξη της χώρας στον
ευρωπαϊκό χώρο.
Εκτός της σύνθετης, συστηµατικής και ερευνητικά εδραιωµένης
διδασκαλίας των επιµέρους πεδίων του ευρύτερου αντικειµένου της
πολιτικής επιστήµης που θεραπεύει το Τµήµα, κρίσιµη είναι επίσης η
µεθοδική και εµπεριστατωµένη εκπαίδευση και κατάρτιση πολιτικών
επιστηµόνων για να καλύψουν αποτελεσµατικά θέσεις εργασίας στη
δηµόσια διοίκηση, σε µεγάλες επιχειρήσεις, στα Μ.Μ.Ε., σε εταιρείες
πολιτικής έρευνας και έρευνας γνώµης, σε ερευνητικές δοµές και δοµές
κοινωνικών εταίρων αλλά και σε νευραλγικούς τοµείς της αγοράς
εργασίας ευρύτερα. Με δεδοµένα αυτά, το Τµήµα εξαρχής έδωσε
ιδιαίτερη έµφαση στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και
φοιτητριών του.

Οι στόχοι του προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης Ι:
Η εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά καθίσταται αναγκαία η
συµπλήρωσή της µε µια πρακτική άσκηση για την ουσιαστική κατάρτιση «πολιτικών επιστηµόνων
της πράξης». Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να αναπτυχθούν περαιτέρω µιας σειρά από
δεξιοτήτες των φοιτητών, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση τους τόσο στα παραδοσιακά όσο και
στα νέα, εξειδικευµένα και απαιτητικά πεδία- τοµείς απασχόλησης.
Η πρακτική άσκηση δεν εστιάζεται αποκλειστικά στην εκµάθηση διοικητικών πρακτικών, αλλά
µεταξύ άλλων και:
•στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την πολιτική ανάλυση και έρευνα,
•στην εµπέδωση των νέων και εξειδικευµένων γνώσεων για την κατανόηση των κοινωνικών και
πολιτικών φαινοµένων µε βάση την ανάλυση και την έρευνα συµπεριφορών, τάσεων, αντιλήψεων,
ιδεολογιών
•στην ανάλυση του πολιτικού λόγου, στο ρόλο της επικοινωνίας στην πολιτική και στη δοµή και
λειτουργία των ΜΜΕ,
•στην κατανόηση και ερµηνεία των δηµόσιων πολιτικών σε επίπεδο σχεδιασµού και εφαρµογής,
•στην κατανόηση και ανάλυση ζητηµάτων διακυβέρνησης, δηµόσιας πολιτικής και έντασης της
διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
•στην κατανόηση της οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών εταίρων,
•στην κατανόηση των δοµών και δράσεων διεθνών οργανισµών σε θέµατα οικονοµίας, απασχόλησης,
κοινωνικής ενσωµάτωσης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µετανάστευσης, περιβάλλοντος κ.ά.

Οι στόχοι του προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης ΙΙ:
Η Πρακτική Άσκηση:
 Αποσκοπεί στην εµβάπτιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών
στο επίπεδο της πράξης και συνακόλουθα στη ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης
τους.
 Λειτουργεί ως in praxi επιµόρφωση.
 ∆ιασφαλίζει όχι µόνο την πρακτική εφαρµογή γνώσεων αλλά και την επικαιροποίηση
και περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε πεδία που σχετίζονται µε το αντικείµενο της
πολιτικής επιστήµης.
 Προσφέρει τη δυνατότητα απασχόλησης, σε ένα πλαίσιο συλλογικής εργασίας ,
αξιοποιώντας συγχρόνως τη διεπιστηµονικότητα.
 Επιτρέπει την οργανική συσχέτιση ΄θεωρίας και πράξης και διευρύνει τη δυνατότητα
συνεργασιών όσο και πρόσκτησης πολύτιµων εµπειριών απασχόλησης των νέων
πολιτικών επιστηµόνων.

Συνοψίζοντας, το πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης αποβλέπει
α) στην κατάρτιση εµπειρογνωµόνων και στην ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων
για την µελέτη του πολιτικού φαινοµένου γενικότερα και ειδικότερα για τον
εντοπισµό, την ανάλυση και ερµηνεία, τη διαχείριση και την αντιµετώπιση
προβληµάτων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγµατικότητας και
β) στην διεύρυνση των δυνατοτήτων- προοπτικών απασχόλησης των φοιτητών
και φοιτητριών του Τµήµατος.

Όλα τα προαναφερθέντα κατέστησαν εξαρχής την πρακτική άσκηση οργανικό
τµήµα της συνολικής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που παρέχει το Τµήµα
Πολιτικής Επιστήµης.
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Οργάνωση και λειτουργία του Προγράµµατος Πρακτικής
Άσκησης:
Α) Συνεργαζόµενοι Φορείς:


Επίτευξη δηµιουργίας ευρέος δικτύου συνεργαζόµενων φορέων:
Περιλαµβάνονται ∆ιεθνείς Οργανισµοί, Πρεσβείες, Υπουργεία και ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Κέντρα και ∆οµές
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης (π.χ. ΕΚ∆∆Α), ∆ήµοι και Περιφέρειες,, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα,
∆οµές Κοινωνικών Εταίρων,
Επιµελητήρια, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Εταιρείες (συµπεριλαµβανοµένων
Εταιρειών και Μονάδων Έρευνας Κοινής Γνώµης) και Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης κ.ά.



∆ιαρκής εµπλουτισµός του µε νέους φορείς υποδοχής, διευρύνοντας τις επιλογές των φοιτητών
και φοιτητριών.



∆υνατότητα πρότασης ενός νέου φορέα για τη συµµετοχή του στο ΠΠΑ (προϋποτίθεται έγκριση
των προδιαγραφών του φορέα και της συνάφειας του µε το πεδίο της πολιτικής επιστήµης).



Προβολή της Πρακτικής Άσκησης και των εµπλεκοµένων φορέων µέσω ανακοινώσεων,
ηµερίδων, ενηµερωτικών φυλλαδίων αλλά και µέσω της ιστοσελίδας του Προγράµµατος
Πρακτικής Άσκησης.
Συνολικά, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος της Πρακτικής Άσκησης
(2003- 2013) επετεύχθη συνεργασία µε 166 φορείς στο δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό
τοµέα σε Ελλάδα και Κύπρο. Κρίνεται απαραίτητο να επισηµανθεί ότι η Πρακτική
Άσκηση γίνεται ανελλιπώς κάθε χρόνο µε µόνη εξαίρεση το 2009, οπότε υπήρξε
µεγάλη καθυστέρηση αναφορικά µε την έγκριση του Προγράµµατος από το
Υπουργείο (η έγκριση ήρθε µε την λήξη του Προγράµµατος) µε αποτέλεσµα πολλά
Τµήµατα του Π.Κ. να µην κάνουν Πρακτική Άσκηση το 2009.

Συνεργαζόµενοι Φορείς Πρακτικής Άσκησης Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης
(2003-2013)
Έτος

Σύνολο

Εντός Κρήτης

Εκτός Κρήτης

∆ηµόσιος Τοµέας

Ιδιωτικός Τοµέας

2003

3

0

3

2

1

2004

2

0

2

1

1

2005

10

3

7

8

2

2006

22

8

14

21

1

2007

20

6

14

19

1

2008

39

15

24

30

9

2010

23

8

15

17

6

2011

40

14

26

33

7

2012

41

15

26

30

11

2013

27

10

17

20

7

Κατάλογος Συνεργαζόµενων Φορέων Πρακτικής Άσκησης Τµήµατος
Πολιτικής Επιστήµης την περίοδο υλοποίησης της (2003- 2013)
∆ιεθνείς Οργανισµοί
•

United Nations DP/Regional Centre for Public Administration Reform

Υπουργεία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υπηρεσία ∆ιεθνών Σχέσεων -Υπουργείου Εξωτερικών Θεσσαλονίκη
Υπουργείο Αιγαίου
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών – ∆ιπλωµατική Ακαδηµία
Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης
Υπουργείο Οικονοµικών
Υπουργείο Υγείας

∆ιπλωµατικές Ακαδηµίες
•

∆ιπλωµατική Ακαδηµία –Υπουργείο Εξωτερικών

Ινστιτούτα
•
•
•
•
•
•

ΕΚΕΜ
ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας)
Ίδρυµα Εξωτερικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΙΟΜ (Ινστιτούτο Οπτικοαουστικών Μέσων)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ΥΠΕΠΘ

∆οµές Κοινωνικών Εταίρων
•
•
•
•
•

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων / ΓΣΕΒΒΕ
ΚΑΝΕΠ (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής)/ ΓΣΕΕ
Κοινωνικό Πολύκεντρο- Α∆Ε∆Υ
Παγκύπρια Εργατική Οµοσπονδία

Αναπτυξιακές Εταιρείες
•
•
•
•
•

Αναπτυξιακή Ηρακλείου – Αν. Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Αναπτυξιακή Κρήτης
∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ιεράπετρας
ΟΑ∆ΥΚ
Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης

∆ήµοι και Περιφέρειες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ήµος Αίγινας
∆ήµος Ακρωτηρίου
∆ήµος Άργους - Μυκηνών
∆ήµος Αρτάκης
∆ήµος Άρτας
∆ήµος Αρχανών
∆ήµος Αρχανών - Αστερουσίων
∆ήµος Ασπρόπυργου
∆ήµος Βριλησσίων
∆ήµος Γεροποτάµου- Ν. Ρεθύµνου
∆ήµος Γόρτυνας
∆ήµος ∆οξάτου
∆ήµος Έδεσσας
∆ήµος Ελευθερούπολης
∆ήµος Εσπερίων
∆ήµος Ζαρού
∆ήµος Ηγουµενίτσας
∆ήµος Ηρακλείου
∆ήµος Θερµής,
∆ήµος Θεσσαλονίκης

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ήµος Ιωνίας
∆ήµος Καλαµαριάς
∆ήµος Καλαµάτας
∆ήµος Κανδάνου – Σελίνου
∆ήµος Καστελίου (Νοµού Ηρακλείου)
∆ήµος Καστοριάς
∆ήµος Κερκυραίων
∆ήµος Κιλελέρ
∆ήµος Κοζάνης
∆ήµος Κορίνθου
∆ήµος Κρωπίας
∆ήµος Λεµεσού - Κύπρου
∆ήµος Λουτρακίου,
∆ήµος Λυκόβρυση -Πεύκης
∆ήµος Μαλεβυζίου
∆ήµος Νίκαιας
∆ήµος Ξηροµέρου
∆ήµος Πατρέων
∆ήµος Πλατανιά (Νοµού Χανιών)
∆ήµος Ρεθύµνης
∆ήµος Ροδίων
∆ήµος Σάµης,
∆ήµος Σερρών
∆ήµος Σητείας
∆ήµος Στυλίδας
∆ήµος Συµπολιτείας
∆ήµος Τήνου
∆ήµος Φιλίππων Καβάλας
∆ήµος Χαλκηδόνας
∆ήµος Χάλκης
∆ήµος Χαλκίδας
∆ήµος Χανίων

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κοινοτικό Συµβούλιο Γερίου
Κοινοτικό Συµβούλιο Μουτταγιάκας
Κοινοτικό Συµβούλιο Τεµβριάς
Νοµαρχία Κέρκυρας
Νοµαρχία Ιωαννίνων
Νοµαρχία Πιερίας
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνης
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας -Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Κέντρα και ∆οµές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης
• Ε.Κ.∆.∆.Α.(Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας και Αυτοδιοίκησης)
• ΚΕ∆ΚΕ (Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εταιρείες, και Επιχειρήσεις
Direction εκδοτικός οργανισµός Α.Ε.
VPRC (Εταιρεία Ερευνών Γνώµης)
Εταιρεία ∆ηµόσιων Σχέσεων Κύπρος
Μαρ-τεν µον.επε
Νοµική Υπηρεσία Οµίλου Βαρδινογιάννη
PRISMANet
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού Coca Cola
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού Palaplast Α.Ε.
Τράπεζες
Eurobank, Υποκατάστηµα Ιστιαίας Ευβοίας
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος
Εθνική Τράπεζα
Παγκρήτια Τράπεζα Ηρακλείου
Τράπεζα Πειραιώς
Πανεπιστήµια
Πανεπιστήµιο Λευκωσίας
Πανεπιστήµιο Πατρών
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
Creta Channel
ΕΡΤ3
Εφηµερίδα “Τα Νέα της Λέσβου”
Εφηµερίδα Έθνος
Εφηµερίδα “Η ∆ηµοκρατική Ρόδου”
Εφηµερίδα “Πατρίδα”
Εφηµερίδα “Πρώτο Θέµα”
Κρητική Επιθεώρηση
Νέα Κρήτη
Νέα Τηλεόραση Κρήτης
Όµιλος Κρήτη TV
Ράδιο Κόσµος- Εφηµερίδα “Aδέσµευτος της Πάφου”
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Ρεθεµνιώτικα Νέα
Σαντορίνη fm
Τηλεόραση Κύδων
Άλλες ∆οµές και Φορείς
Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
Βικελαία Βιβλιοθήκη
Βουλευτικό γραφείο Ξανθού Ανδρέα
Γραφείο Μεταναστών – ∆ήµος Μύρινας Λήµνου,
∆/νση Πολιτισµού Νοµαρχίας Ρεθύµνου – ΝΕΛΕ
∆ΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου
∆ιεύθυνση Α/θµιας Εκπαίδευσης Νοµού Ρεθύµνης
∆ιεύθυνση Β/µιας Εκπαίδευσης Ρεθύµνου
∆ΟΥ Ιεράπετρας
∆ΟΥ Χανίων
Ειρηνοδικείο Βόνιτσας
ΕΛΤΑ – Τοµέας ∆ηµοσίων Σχέσεων
Εµπορικό Επιµελητήριο ∆ράµας
Εµπορικός Σύλλογος Κίσσαµου
Επιµελητήριο Ρεθύµνης
ΕΤΕΑ
Θερµοκοιτίδα Επιχειρηµατικότητας
Κέντρο Κοινοτικής Παρέµβασης ∆ήµου Ρούβα
Κέντρο Κοινωνικής και Ψυχικής Παρέµβασης
Κέντρο Υποστήριξης Μεταναστών Νοµού Ρεθύµνης
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύµνου
ΚΕΠ ∆ήµου Ζαγοράς
ΚΕΠ ∆ήµου Ρεθύµνης
ΚΕΠ Νότιας Ρόδου
ΚΕΠ Ρόδου
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ρεθύµνης
ΟΑΕ∆ Ηρακλείου
Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Σύλλογος Ξενοδόχων Νοµού Ρεθύµνης
Συµβούλιο Κοινωνικού Εθελοντισµού Πάχνας – Λεµεσός

Συνεργαζόµενοι Φ ορείς ανά έτος και τόπο πραγµατοποίησης
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Συν εργαζόµεν οι Φορείς Αν ά Τοµέα Απασχόλησης

17%

Ιδιωτικός Τοµέας
∆ηµόσιος Τοµέας

83%

Συνεργαζόµενοι Φ ορείς ανά έτος και τοµέα απασχόλησης
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Συνεργ αζόµενοι Φορείς ανά Έτος
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Συν εργαζόµεν οι Φορείς Εν τός και Εκτός Κρήτης

30%

Εντός Κρήτης
Εκτός Κρήτης

70%

Β) Προϋποθέσεις Συµµετοχής και ιαδικασία Επιλογής:


∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι φοιτητές και φοιτήτριες 3ου, 4ου ή και µεγαλύτερου
έτους του Τµήµατος που έχουν περατώσει τις βασικές τους υποχρεώσεις (επιτυχής
ολοκλήρωση Υποχρεωτικών Μαθηµάτων)



Η επιλογή των ασκούµενων φοιτητών και φοιτητριών γινόταν, για τη συγκεκριµένη
περίοδο, από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο, τον Αν. Επιστηµονικό Υπεύθυνο και
Επόπτες του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης (µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος) βάσει
κυρίως των ακόλουθων κριτηρίων:
1.
2.
3.

Συνέντευξη
Αίτηση (συµπεριλαµβάνεται και Βιογραφικό σηµείωµα)
Αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας



Υπάρχει και ευσύνοπτη εκπαιδευτική προετοιµασία των ασκουµένων, η οποία
(βασισµένη σε εφαρµοσµένη γνώση) έχει κυρίως ενηµερωτικό χαρακτήρα για τους
Φορείς Υποδοχής, προετοιµάζοντας µε ρεαλιστικούς όρους τους φοιτητές για µια
οµαλή και κυρίως αποτελεσµατική µετάβαση από τη θεωρία στην πράξη, αλλά και
ενηµερώνοντάς τους για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στον εργασιακό
χώρο.



Εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ισότιµης αντιµετώπισης όλων και ειδικά
των ατόµων µε αναπηρία, της ισότητας των ευκαιριών και της µη διάκρισης καθώς
και της ισότητας των δυο φύλων.

Γ) Υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης:
 ∆ιάρκεια Πρακτικής Άσκησης: 2 Πλήρεις Μήνες (θερινοί/Ιούλιος-Αύγουστος).

 Προβλέπεται µηνιαία αποζηµίωση και ασφάλιση κατά ατυχήµατος.

 Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: Επίσκεψη στο φορέα υποδοχής, συνάντηση µε τον
επόπτη του φορέα, ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και υπογραφή του
συµφώνου προγραµµατικής συνεργασίας (τετραµερές).

 Απασχόληση σε έργο συναφές µε το αντικείµενο του προγράµµατος σπουδών.

 Λήξη Πρακτικής Άσκησης: Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγµένων (report),
που συντάσσεται από τους ασκούµενους φοιτητές/ ασκούµενες φοιτήτριες και στην
οποία αναφέρονται οι εργασίες που τους ανατέθηκαν και έφεραν εις πέρας, οι στόχοι
της εργασίας, οι υποχρεώσεις τους, οι επιµέρους παράµετροι και η συνολικότερη
τους εµπειρία από την Πρακτική Άσκηση στο Φορέα κλπ.

∆. Παρακολούθηση και Έλεγχος του Προγράµµατος
Πρακτικής Άσκησης:
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης αξιολογούνται οι φοιτητές, οι Φορείς, αλλά και το
ίδιο το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ο τρόπος επιλογής και προετοιµασίας των φοιτητών του:
Οι Επόπτες και ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος επισκέπτονται, δειγµατοληπτικά, κάποιους από τους Φορείς
την περίοδο άσκησης των φοιτητών.
Τα στελέχη των Φορέων παρακολουθούν συστηµατικά, µέσω των Εποπτών που ορίζουν, την εξέλιξη της
Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών σε αυτούς.
Υπάρχει συστηµατική επικοινωνία µε τους ασκούµενους φοιτητές και φοιτήτριες όσο και µε τους φορείς,
σε όλη τη διάρκεια της πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, προκειµένου αφενός να παρακολουθείται
η εξέλιξη αυτής και αφετέρου να αντιµετωπίζονται τυχόν προβλήµατα που ανακύπτουν.
Οι φορείς είναι υποχρεωµένοι από την σύµβαση να ειδοποιούν άµεσα σε περίπτωση ασυνέπειας ή άλλου
προβλήµατος του ασκούµενου φοιτητή/της ασκούµενης φοιτήτριας.
Οι φοιτητές/ τριες έχουν την υποχρέωση να ενηµερώσουν το Τµήµα, εάν υπάρχει ασυνέπεια από µέρους
του φορέα υποδοχής.
Στο τέλος κάθε πρακτικής άσκησης οι φορείς υποβάλλουν µια έκθεση αξιολόγησης (∆ελτίο Αξιολόγησης
Πρακτικής Άσκησης), που αφορά στην επίδοση του/της φοιτητή/τριας που πραγµατοποίησε πρακτική
άσκηση ως προς τη συνέπεια, την επάρκεια γνώσεων, την ακρίβεια, τη συνεργασιµότητα, την
προσαρµοστικότητα και την ικανότητα αυτόνοµης εργασίας και επίλυσης προβληµάτων.
 Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης οι ασκούµενοι φοιτητές και φοιτήτριες υποβάλουν Τελική Έκθεση
Πεπραγµένων (report), στην οποία αναφέρονται οι εργασίες που τους ανατέθηκαν και έφεραν εις πέρας, οι
στόχοι της εργασίας, οι υποχρεώσεις τους, οι επιµέρους παράµετροι και η συνολικότερη τους εµπειρία από
την Πρακτική Άσκηση στο Φορέα κλπ.

Ε) Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης:
Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών
συνεδριάζει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και εξετάζει το σύνολο των φακέλων των ασκουµένων.

Η λίστα µε τους φοιτητές που αποκρίθηκαν επιτυχώς στις απαιτήσεις του Προγράµµατος
υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση Τµήµατος και στους φοιτητές και φοιτήτριες που ασκήθηκαν
επιτυχώς αναγνωρίζονται δύο (2) µαθήµατα ΥΕΠ.

Συνολικά, από την έναρξη υλοποίησης του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης έως και το 2013
έχουν ασκηθεί 335 φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης

Το υλικό που προκύπτει από την κατάθεση των δικαιολογητικών από τους ασκούµενους φοιτητέςφοιτήτριες και τους φορείς (και κυρίως από τις αντίστοιχες εκθέσεις), αξιοποιείται για την
ανατροφοδότηση του ΠΠΑ και την βελτίωση του, µέσω συγκεκριµένων διορθωτικών παρεµβάσεων.

Ασκηθέντες Φοιτητές και Ασκηθείσες Φοιτήτριες (2003-2013)
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ΣΤ) Σχεδιασµός για την περίοδο 2014-2015
Για την επόµενη χρονική περίοδο υλοποίησης του Προγράµµατος
Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος (ακαδ. έτη 2013- 2014 και 20142015), µετά την επιτυχηµένη πορεία υλοποίησής του από την έναρξή
του έως και σήµερα, έχουν εγκριθεί 97 αµειβόµενες θέσεις Πρακτικής
Άσκησης.
Ήδη έχει συµφωνηθεί η συνεργασία µε 27 φορείς και βρισκόµαστε σε
συζήτηση προκειµένου
να ενταχθούν και άλλοι φορείς στο
Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης. Μεταξύ των νέων φορέων, που
εντάσσονται στο σχεδιασµό είναι οι κάτωθι:
1.Ινστιτούτο (Κοινωνικό Πολύκεντρο)-Α∆Ε∆Υ
2.Νέα Τηλεόραση
3.Cretalive (ενηµερωτικό site και WEB TV)
4.Ινστιτούτο Εµπορίου & Υπηρεσιών ΕΣΕΕ
5.Ράδιο Κρήτη
6.INCOM Consulting

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

