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Άρθρο 1: Γενικά 

1. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα 

σπουδών του ως  δύο (2) μαθήματα επιλογής με κωδικούς ΖΕ7.2019 και ΗΕ6.2019. Κάθε 

μάθημα λαμβάνει 3 ECTS και, προκειμένου να κατοχυρώσουν την πρακτική άσκηση, οι 

ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν και τα δύο μαθήματα, τα οποία 

λαμβάνουν συνολικά 6 ECTS και αντιστοιχούν σε ένα μάθημα επιλογής. 

2. Η Πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 4
ου

 έτους σπουδών στα Ζ’ 

και Η΄   εξάμηνα αντίστοιχα, είτε συνεχόμενα, είτε διακεκομμένα, ανάλογα με τον 

αριθμό των φοιτητών και τις δυνατότητες των φορέων.     

3. Η Πρακτική άσκηση δεν περιέχει θεωρητικό μέρος (σεμινάρια κλπ), λόγω της φύσης των 

σπουδών στην Πολιτική Επιστήμη. Το Τμήμα, μέσω του συντονιστή πρακτικής άσκησης, 

διασφαλίζει την συμμετοχή κατάλληλων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που 

ανταποκρίνονται στα αντικείμενα που θεραπεύει το τμήμα, έτσι ώστε αυτή να καταστεί 

ένα ιδιαίτερα χρήσιμο συμπλήρωμα των σπουδών για τους φοιτητές που θα την 

επιλέξουν. 

 

Άρθρο 2: Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ 

1. Εφόσον το ΔΠΘ συμμετέχει σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα υποστήριξης της 

πρακτικής άσκησης η πρακτική άσκηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

προσαρμόζεται στους κανόνες και τα δεδομένα του προγράμματος αυτού. 

2. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, μέρος της πρακτικής άσκησης του Τμήματος 

καλύπτεται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό προγράμματος 82470 και 

κωδικό ΟΠΣ 5033025. 

3. Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, για όλες τις παραμέτρους της πρακτικής 

άσκησης, χρησιμοποιείται το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πρακτικής άσκησης 

του ΔΠΘ. (https://praktiki.rescom.duth.gr).  

 

 



Άρθρο 4. Προκήρυξη και επιλογή φοιτητών/τριών 

1. Σε κατάλληλο χρόνο και πάντως τουλάχιστον δύο (2) μήνες προ της έναρξης κάθε 

κύκλου πρακτικής άσκησης το μέλος ΔΕΠ που είναι επιστημονικά υπεύθυνο για την 

πρακτική άσκηση μεριμνά για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

(https://polsci.duth.gr)  προκήρυξης όπου περιγράφονται ο χρόνος διεξαγωγής, η 

διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και άλλες χρηστικές 

πληροφορίες προς τους ενδιαφερομένους φοιτητές/τριες. 

2. Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’αρ.  ΔΠΘ/ΤΠΕ/4830/44/15.10.2019 

Πάγια Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης που παρατίθεται 

ως παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

3. Μετά την προκήρυξη ο επιστημονικά υπεύθυνος μεριμνά για την διοργάνωση 

ενημερωτικής συνάντησης με τους φοιτητές σχετικά με το αντικείμενο, τις 

προϋποθέσεις, τους φορείς και κάθε άλλη διευκρίνιση που θα βοηθήσει τους φοιτητές. 

4. Όταν ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, αυτές αξιολογούνται από 

τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ που έχει συσταθεί προς αυτό το σκοπό διά της ανωτέρω 

πάγιας απόφασης, ενώ τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 5 εργασίμων 

ημερών και εξετάζονται από την επιτροπή ενστάσεων. 

5. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών Πρακτική Άσκηση Ι & ΙΙ δεν είναι ανοιχτά 

προς επιλογή κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων, αλλά χρεώνονται από τη 

μηχανοργάνωση στους επιτυχόντες/ουσες φοιτητές/τριες μετά την ανάρτηση του 

οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων. 

6. Προκειμένου να διασφαλιστεί (α) η διαφάνεια και (β) οι προϋποθέσεις του GDPR η 

ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του τμήματος γίνεται με τους αριθμούς 

πρωτοκόλλου των αιτήσεων, χωρίς τα ονόματα των φοιτητών.  

 

Άρθρο 5. Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης 

1. Προκειμένου να μπορεί ένας φορέας να προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης για τους 

φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο πληροφοριακό 

σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να έχει ανοίξει θέσεις ΠΑ για τους φοιτητές του Τμήματος. 

2. Η αντιστοίχιση ενός φορέα με συγκεκριμένο φοιτητή γίνεται από τον ακαδημαϊκό 

υπεύθυνο στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πρακτικής άσκησης του ΔΠΘ. 



(https://praktiki.rescom.duth.gr), μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων και 

σε συνδυασμό με τα μόρια και τις προτιμήσεις του φοιτητή/τριας. 

3. Οι φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση έχουν τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

 Να πηγαίνουν ανελλιπώς στο φορέα διεξαγωγής της άσκησης, σύμφωνα με το 

ωράριο και τις προϋποθέσεις που διέπουν το φορέα αυτό (και πάντως όχι λιγότερες 

από 5 ώρες ημερησίως) 

 Να συμπληρώνουν εγκαίρως όλα τα έντυπα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή της 

άσκησής τους (απογραφικό δελτίο εισόδου – εξόδου, αξιολογήσεις κλπ). 

 Να τηρούν τους κανόνες και τα πρωτόκολλα λειτουργίας του φορέα και να 

επιδεικνύουν προθυμία και ευγένεια κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους 

έχουν ανατεθεί. 

4. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 

απουσιάσουν για σοβαρούς λόγους υγείας (που πιστοποιούνται ιατρικά) ή άλλους 

σημαντικούς λόγους που αξιολογούνται από τον επιστημονικά υπεύθυνο. Σε κάθε 

περίπτωση ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά πριν την απουσία τον 

αρμόδιο επόπτη του φορέα και τον επιστημονικά υπεύθυνο και έχει την επιπρόσθετη 

υποχρέωση να συμπληρώσει  τις ημέρες απουσίας μετά την ολοκλήρωση της περιόδου 

πρακτικής άσκησης. 

 

Άρθρο 5. Διακοπή της πρακτικής άσκησης 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από σχετικό γραπτό, αιτιολογημένο αίτημα του 

φοιτητή/τριας μπορεί να ζητηθεί η διακοπή της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση 

αυτή ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν παρακολούθησε επιτυχώς τα μαθήματα ΠΑΙ & ΠΑΙΙ 

και αυτά δεν θα συνυπολογίζονται στη βαθμολογία του, ούτε θα αναγράφονται στο 

παράρτημα διπλώματος. 

2. Μετά από αίτημα του φορέα, ο οποίος επικαλείται κακή συμπεριφορά, αδυναμία ή 

απροθυμία εκτέλεσης της άσκησης ή συστηματικές απουσίες του φοιτητή, ο 

επιστημονικά υπεύθυνος καλεί τον φοιτητή να εκφράσει εγγράφως τις απόψεις του 

εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του και στη συνέχεια η 

επιτροπή αξιολόγησης αποφασίζει για το κατά πόσο θα πρέπει να διακοπεί η 

διεξαγωγή της άσκησης ή, στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει ευθύνη του 



φοιτητή αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί η ΠΑ στον καταγγέλλοντα φορέα, να αλλαχθεί ο 

φορέας.  

Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης με υπαιτιότητα του φοιτητή 

ισχύουν τα αναφερόμενα στην § 1 του παρόντος άρθρου όσον αφορά τα μαθήματα ΠΑΙ 

& ΠΑΙΙ. 

 

Άρθρο 6.Τελικές διατάξεις 

1. Ο παρών κανονισμός τροποποιείται με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. 

2. Ο κανονισμός συμβαδίζει με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την 

πρακτική άσκηση των φοιτητών και τον ιδρυματικό κανονισμό. 

3. Εγκρίθηκε στην υπ’αρ. 18/19.04.2021 Συνέλευση του Τμήματος. 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Πάγια Απόφαση Τμήματος 
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