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Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
                  Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, Τ.Κ.15784, Αθήνα 

Επιστημονική υπεύθυνη: Λέκτορας Αφρ. Χασιακού 
Τηλ. 210-7277655, e-mail: ahassia@arch.uoa.gr 

 
ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμβουλευτείτε τον  Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής 
Άσκησης που είναι ανηρτημένος στην Ιστοσελίδα του Τμήματος  

Επώνυμο (κεφαλαία):          

Όνομα : 

 Πατρώνυμο:                                                     

e-mail: με πεζά:                                               και με κεφαλαία: 

Τηλέφωνο           Σταθερό:                                  Κινητό:  

ΑΜ Σχολής: 

Εξάμηνο σπουδών:                            Κατεύθυνση: 

Α. Δ. Τ. και ημερομ. έκδοσης και αστυν. Τμήμα:                               

ΑΜΚΑ:                  

ΑΦΜ και ΔΟΥ:                                                    

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (όχι φοιτητικής): - Οδός, Αριθμός,  Πόλη και Τ.Κ.: 

 

Όνομα Τραπέζης και ΙΒΑΝ: 

 



 
 

  

 

Σελ. 2 από 2 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

• Γενικός βαθμός Μαθημάτων (Μέσος Όρος):  

(θα συμπληρωθεί από την επιστημονική υπεύθυνη βάσει Βεβαίωσης της Γραμματείας) 

• Διακρίσεις Σπουδών – Υποτροφίες:  

(πρέπει, μαζί με την αίτηση, να υποβληθούν τα αντίστοιχα επίσημα δικαιολογητικά απονομής της 
διάκρισης, αλλιώς δεν μπορεί να  ληφθεί υπ’ όψιν στη μοριοδότηση η απλή απάντηση). 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (κυκλώστε την απάντηση που σας αφορά) 

►Άπορος: ΝΑΙ - ΟΧΙ ►Ευάλωτη Kοινωνική Oμάδα: ΝΑΙ -ΟΧΙ ►ΑμεΑ: ΝΑΙ -ΟΧΙ   

►Μονοπρόσωπη οικογένεια με προστατευόμενα ανήλικα τέκνα ΝΑΙ –ΟΧΙ  

 (Εάν κάποια από τις απαντήσεις σας είναι ΝΑΙ, πρέπει, μαζί με την αίτηση, να υποβληθούν τα 

αντίστοιχα επίσημα δικαιολογητικά (βλ. Εσωτερικό Κανονισμό), αλλιώς δεν μπορεί να  ληφθεί υπ’ όψιν 
στη μοριοδότηση η απλή απάντηση). 

 

Η παρούσα αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Τσεκάρετε στα κουτάκια: 

□ Συμφωνώ και αποδέχομαι πλήρως τους όρους που περιγράφονται στον Εσωτερικό 

Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης. 

□ Αιτούμαι από την Γραμματεία του Τμήματος να εκδώσει και να παραδώσει στην 

επιστημονική υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης Βεβαίωση της Αναλυτικής μου 
Βαθμολογίας με αναφορά στον Μέσο Όρο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την 
μοριοδότηση της αίτησης μου για Πρακτική Άσκηση.  

 □ Δηλώνω υπεύθυνα πως δεν έχω μετάσχει ξανά στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης. 

□ Δηλώνω ότι θα ενημερώσω εγκαίρως την επιστημονική υπεύθυνη σε περίπτωση 

αδυναμίας μου για πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. 

Ο/Η Αιτών/ούσα 

 υπογραφή  


