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Ημερομηνία 16/11/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020»
του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήματος Φιλοσοφικών
και Κοινωνικών Σπουδών» του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, υπάρχουν 77 διαθέσιμες
θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (ΠΑΙΣ000, 5 ECTS χωρίς βαθμό)
σε μία από τις παρακάτω περιόδους: από 1/3/2022 έως 31/5/2022, ή από 1/7/2022
έως 30/9/2022.
Οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές/τριες του Τμήματος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών τους και άνω.
2. Έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 20 μαθήματα τουλάχιστον.
Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με σειρά
προτεραιότητας, όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος (αρ. ΓΣ 18229/3/2017), εμφανίζονται παρακάτω:
1. Γενική βαθμολογία = μέσος όρος βαθμού * 0,15
2. Αριθμός μαθημάτων = αριθμός μαθημάτων * 0,25
3. Μονάδες ECTS = αριθμός ECTS/240 * 0,2
4. Εξάμηνο σπουδών = αριθμός εξαμήνου *0,5
5. Υπαγωγή σε ειδική κοινωνική ομάδα = ποσοστό αναπηρίας *2
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των φοιτητών/τριών θα προκριθεί εκείνος/η
ο φοιτητής /τρια που θα συμπληρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 17/12/2021, με
έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.
Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα και ορθά
συμπληρωμένα, ηλεκτρονικά (σε μορφή word), στην ηλεκτρονική διεύθυνση
askisi@fks.uoc.gr.

Δικαιολογητικά:
• ΑΙΤΗΣΗ

http://praktiki.fks.uoc.gr/wp-content/uploads/2019/04/PA_Aitisi_2016new.doc (θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου Γραμματείας ηλεκτρονικά και θα
αποστέλλεται στον/στη φοιτητή/τρια από την επιστημονικά υπεύθυνη),
• Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (ανακτάται από τους/τις
φοιτητές/τριες από το studentsweb).

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 μήνες και η αμοιβή για κάθε
φοιτητή/τρια ανέρχεται στο ποσό των 230 € μικτά τον μήνα.
Οι προσωρινοί, καθώς και οι οριστικοί πίνακες θα αναρτηθούν στις
Ανακοινώσεις του Τμήματος, στο site της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος,
και
του
Γραφείου
Πρακτικής
Άσκησης
(http://dasta.uoc.gr/pa/category/news/articles/).
Υπάρχει η δυνατότητα ενστάσεων μετά την ανακοίνωση των προσωρινών
αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) ημερών.
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