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Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Πξνπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ  

ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ 

 

Η ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ 

ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

Έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΔΚΠΑ, ε νπνία, ζηε ζπλεδξία ηεο 29-6-2018, 

ελέθξηλε Πξφηππν Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 

Φνηηεηψλ  

Απνθαζίδεη 

ηελ έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Πξνπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ σο αθνινχζσο: 

 

Άξζξν 1 

Γεληθέο Αξρέο 

Οη Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ, δχλαληαη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηελ ζεζκνζεηεκέλε απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε: 

1. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πνπ θαηνρπξψλεη ξεηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε σο κνξθή 

δηεμαγσγήο δηδαθηηθνχ έξγνπ, φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα 31, 32, παξ.1 θαη 53, παξ. 2 ηνπ 

Ν.4009/2011. 

2. χκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή-αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. 

3. χκθσλα κε ηα νξηζζέληα ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ νηθείνπ 

Σκήκαηνο, θαη' εθαξκνγή ηνπ Πξφηππνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Φνηηεηψλ ΔΚΠΑ [ν νπνίνο πξνηάζεθε κε ηηο απφ 18/12/2017, 03/04/2018 θαη 24/05/2018 

εηζεγήζεηο ηεο Γ/λζεο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλαπιεξσηή Πξχηαλε 

Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ, Καζεγεηή θ. Κ. Μπνπξαδέιε θαη ζπληάρζεθε 

ζχκθσλα κε ηηο ππ' αξηζκ. 671/Δ2274/05-03-2018 (Κεληξ. Πξση. ΔΚΠΑ: 1718020083/05-03-

2018) θαη 878/Δ2274(β)/27-04-2018 (θεληξ. πξση. ΔΚΠΑ 1718025916/27-04-2018) 

γλσκνδνηήζεηο ηεο Ννκηθήο πκβνχινπ ηνπ ηδξχκαηνο καο, νη νπνίεο έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηνλ 

Πξχηαλε], θαη κέρξη εθδφζεσο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο. 

4. χκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππ' αξηζκ. Κνηλ. Τπ. Απ. 679/22/08/96, 

ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν.3794/2009(ΦΔΚ156Α) θαη ηελ απφ 14.2.2017 (ζπλ.2ε) 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΑΓΑ:ΩΣ0Γ46ΨΕ2Ν-ΩΞΑ) γηα 

ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ πνπ δηελεξγείηαη κε επηρνξήγεζε κέζσ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ. 

5. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ ηνπ ΔΚΠΑ πνπ δηελεξγείηαη κε επηρνξήγεζε 
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κέζσ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ, ηεο νπνίαο ηε κέξηκλα έρεη ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 

ΔΚΠΑ, εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, πνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο σο πξνο 

ην ζθέινο ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο θαη ηελ πξάμε ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 

Άξζξν 2 

Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ηεο ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηψλ ηνπ ΔΚΠΑ, νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

 

1. Σν Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζνξίδεη ηα 

αθαδεκατθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηε γεληθή κέξηκλα θέξεη ην νηθείν Σκήκα. πλεπηθνπξείηαη δε απφ ην 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ΔΚΠΑ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη 

ηερλνγλσζίαο, εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ην Σκήκα ελεκεξψλεη ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ 

πνπ εθπνλνχλ Πξαθηηθή Άζθεζε εηεζίσο ζην Σκήκα, ψζηε λα ηεξνχληαη ζπγθεληξσηηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ ζην ΔΚΠΑ. 

 

2. Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, ζχκθσλα κε ηνλ νηθείν Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο, νξίδεη έλα δηδάζθνληα σο «Αθαδεκατθφ Δπφπηε Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο» γηα ηνπο αζθνχκελνπο Πξνπηπρηαθνχο Φνηηεηέο. Ο Αθαδεκατθφο Δπφπηεο έρεη ηελ 

αθαδεκατθή επίβιεςε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηνπο Γηεπζπληέο Σνκέσλ γηα ηελ εθάζηνηε πξαθηηθή άζθεζε, πνπ ηειείηαη ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο.  

Μεηά ην πέξαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ν Αθαδεκατθφο Δπφπηεο, εμεηάδεη πξνθνξηθά ή γξαπηά 

ηνλ θνηηεηή θαη, ζπλππνινγίδνληαο ηηο αληίζηνηρεο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο ηνπ θνξέα 

απαζρφιεζεο, θαηαζέηεη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηελ 

βαζκνινγία, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αθαδεκατθή βαζκνινγηθή θιίκαθα (0-10) κε ηηο αληίζηνηρεο 

πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS), φπσο απηέο νξίζζεθαλ απφ ηε πλέιεπζε θαη αλαθέξνληαη ζην 

Πξφγξακκα θαη ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ βαζκνινγία ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ 

Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ ηεο εθάζηνηε Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 

3. Σν Αθαδεκατθφ Σκήκα ζπλάπηεη κία ηξηκεξή ζχκβαζε ππφ ηνλ ηίηιν: «Ιδησηηθφ 
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πκθσλεηηθφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηψλ ΔΚΠΑ-Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο » 

κε ηνλ εθάζηνηε Γεκφζην ή Ηδησηηθφ Φνξέα ππνδνρήο, πνπ απαζρνιεί θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο 

Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ΔΚΠΑ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ην 

πξφηππν ζρέδην ζχκβαζεο ζπληάζζεηαη θαη δηαλέκεηαη ζηα Σκήκαηα απφ ην Γξαθείν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο). 

Σν Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο εθδίδεηαη ζε ηξία (3) πξσηφηππα αληίηππα θαη 

ππνγξάθεηαη αληηζηνίρνπο απφ ηα ηξία ζπκβαιιφκελα κέξε (ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο – ηνλ 

Γεκφζην ή Ηδησηηθφ θνξέα ππνδνρήο- ηνλ Αζθνχκελν Φνηηεηή). Σα δχν πξσηφηππα αληίηππα 

θαηαηίζεληαη απφ έλα ζηνλ εθάζηνηε Αζθνχκελν Φνηηεηή θαη ζηνλ Φνξέα Τπνδνρήο κε 

πξνζαξηεκέλν ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο, ελψ ην ηξίην πξσηφηππν αληίηππν θξαηείηαη ζην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο. 

 

4. Γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε πνπ ζα εθπνλεζεί κέζσ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ κεηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ παξφληνο, ηα πκθσλεηηθά ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηπρφλ εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ πξάμε ρξεκαηνδφηεζεο ή θαη ησλ ηπρφλ εηδηθψλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ 

θαη ζα εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κφλν σο πξνο ην ζθέινο ησλ 

αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ θαη ησλ γεληθψλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ, ειιείςεη άιισλ (βι. άξζξν 

9). 

Δπηπξνζζέησο, δηεπθξηλίδεηαη φηη, φζα πκθσλεηηθά Πξαθηηθήο Άζθεζεο έρνπλ ήδε εθηειεζζεί 

ή εθηεινχληαη κέζσ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ δηαηεξνχλ ελ φισ ηελ ηζρχ ηνπο [ζχκθσλα ηελ ππ' 

αξηζκ. Κνηλ. Τπ. Απ. 679/22/08/96, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν.3794/2009 

(ΦΔΚ156Α) θαη ηελ απφ 14.2.2017 (ζπλ.2ε) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΑΓΑ:ΩΣ0Γ46ΨΕ2Ν-ΩΞΑ)], κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηελεξγεζείζαο ή ήδε δηελεξγνχκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 

Άξζξν 3 

Αζθαιηζηηθέο Καιχςεηο 

Ωο πξνο ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

 Άξζξν 53 λ. 4009/2011 (φπσο ε πεξ. α' ηεο παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξζ.31 παξ. 3, λ. 

4452/2017-Α 17): «1. α) Οι πποπηςσιακοί και μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ και οι ςποτήθιοι 

διδάκηοπερ, πος δεν έσοςν άλλη ιαηποθαπμακεςηική και νοζοκομειακή πεπίθαλτη, δικαιούνηαι 

πλήπη ιαηποθαπμακεςηική και νοζοκομειακή πεπίθαλτη ζηο Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ (Ε.Σ.Υ.) με 

κάλςτη ηυν ζσεηικών δαπανών από ηον Εθνικό Οπγανιζμό Παποσήρ Υπηπεζιών Υγείαρ 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καη' ανάλογη εθαπμογή ηος άπθπος 33 ηος λ. 4368/2016(Α' 83). Οι όποι, οι 
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πποϋποθέζειρ και η διαδικαζία παποσήρ ηηρ πεπίθαλτηρ καθοπίζονηαι με κοινή απόθαζη ηυν 

Υποςπγών Οικονομικών, Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν και Υγείαρ. (...) 

2. Οι διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος ν. 2640/1998 (Α' 206) εθαπμόζονηαι αναλόγυρ και ζηοςρ 

μεηαπηςσιακούρ θοιηηηέρ ή ςποτήθιοςρ διδάκηοπερ πος ππαγμαηοποιούν ππακηική άζκηζη 

ζύμθυνα με ηο Ππόγπαμμα ζποςδών ηοςρ». 

 Άξζξν 13 λ. 2640/1998: «Σηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 10 ηος ν. 2217/1994(ΦΕΚ 83Α) 

ςπάγονηαι όλα ηα Α.ΕΙ. ηυν οποίυν οι θοιηηηέρ, ζύμθυνα με ηο ππόγπαμμα ζποςδών ηοςρ, 

ππαγμαηοποιούν ππακηική άζκηζη». 

 Άξζξν 10 παξ. 2 λ. 2217/1994: «Τα ππόζυπα πος αναθέπονηαι ζηην παπ. 1 ηος άπθπος 25 ηος ν. 

1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α') ςπάγονηαι από 1.1.1995 ζηην αζθάλιζη ηος ΙΚΑ μόνο για ηον κίνδςνο 

ηος αηςσήμαηορ». 

 

Άξζξν 4 

Οξηζκφο αθαδεκατθψλ θαη εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

 

χκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία νξίδνληαη νη ζηφρνη, νη αθαδεκατθέο θαη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη νη 

αλάινγεο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ σο εμήο: 

 

1.ηφρνη 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ζηνρεχεη ζηελ 

εξεπλεηηθή θαη επαγγεικαηηθή εμνηθείσζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο ζηνπο θπζηθνχο ρψξνπο ηεο κειινληηθήο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ε αλαγθαία εκπεηξία ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη λα 

επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία δηαχινπ ακθίδξνκεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπλαθψλ πξνο απηήλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία (Οδεγφο 

πνπδψλ Σκήκαηνο, www.arch.uoa.gr). 

2.Φνξείο ππνδνρήο 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνξείο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο, ζρεηηθνχο κε ηελ 

Ηζηνξία, ηελ Αξραηνινγία θαη ηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, φπσο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ, Ηζηνξηθά 

Αξρεία, Μνπζεία, Βηβιηνζήθεο, Τπεξεζίεο Τπνπξγείσλ, φπσο Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, θαζψο θαη ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο. 

 

http://www.arch.uoa.gr/
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3.πκκεηνρή θαη δηάξθεηα 

1.Σν πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο πξνθεξχζζεηαη θαη’ έηνο απφ ην ΔΚΠΑ θαη ε πξνθήξπμε 

αλαξηάηαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΠΑ θαη ηνπ Σκήκαηνο.  

2.Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ζην πξφγξακκα Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο είλαη πξναηξεηηθή θαη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κφλν κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο.  Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε εληάζζεηαη ζηα καζήκαηα επηινγήο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 

ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ σο κάζεκα θνηλφ γηα ηνπο δχν 

ηνκείο, Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο. 

3.Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε Φνξείο Τπνδνρήο απφ ηνλ Γεκφζην θαη 

Ηδησηηθφ Σνκέα. 

4.Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη νθηψ (8) εβδνκάδεο (ήηνη 2 κήλεο) 

ζπλερφκελεο, κε εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο πνπ νξίδνληαη γηα θάζε αθαδεκατθή πεξίνδν απφ 

ην ΔΚΠΑ. 

5.Ζ πξαθηηθή Άζθεζε είλαη ακεηβφκελε ζχκθσλα κε ηελ θαη’ έηνο νξηδφκελε απφ ην ΔΠΑ θαη ην 

ΔΚΠΑ ρξεκαηνδφηεζε. 

6.Καηά ην δίκελν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο νη αζθνχκελνη θνηηεηέο είλαη αζθαιηζηηθά θαιπκκέλνη 

κέζσ ησλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη θνξείο δελ έρνπλ αλάκημε ζε ζέκαηα ακνηβήο θαη 

αζθάιηζεο. 

7.Ζ εκεξήζηα δηάξθεηα εξγαζίαο είλαη έμη έσο νθηψ (6-8) ψξεο θαη ε εβδνκαδηαία δηάξθεηα 

εξγαζίαο ηξηάληα έσο ζαξάληα (30 -40) ψξεο. 

8.Σα θαζήθνληα ηεο εξγαζίαο  ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ζα πξέπεη λα είλαη 

ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο. 

9.Ο αζθνχκελνο θνηηεηήο επηβιέπεηαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο απφ εμεηδηθεπκέλν ζην αληηθείκελν 

άζθεζεο κέινο ηνπ θνξέα, ην νπνίν θαη ζπληάζζεη ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ αζθνχκελνπ κεηά 

ην πέξαο ηεο άζθεζεο. 

 

3.Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη Κξηηήξηα επηινγήο ησλ θνηηεηψλ 

 

1.Αίηεζε ζπκκεηνρήο  

Οη θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ππνβάιινπλ, κεηά ηελ 

Πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ΔΚΠΑ, αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ Αθαδεκατθφ Δπφπηε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο (γηα ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο, βι. άξζξν 5). 

2.Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο  
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Πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α. λα έρνπλ νινθιεξψζεη ην Γ΄ εμάκελν ζπνπδψλ ηνπο θαη λα έρνπλ πεξαηψζεη επηηπρψο 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) καζήκαηα (ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο) ησλ πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ. 

β. λα αλήθνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζην 8
ν
  θαη 6

ν
  εμάκελα ζπνπδψλ.  Αλ δελ θαιπθζνχλ φιεο νη 

δηαζέζηκεο ζέζεηο, αθνινπζνχλ θνηηεηέο ησλ 9
νπ

 , 10
νπ

  θαη 4
νπ

 εμακήλσλ. 

 

3.Κξηηήξηα επηινγήο 

α. Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε είλαη Αθαδεκατθά θαη Κνηλσληθά θαη κνξηνδνηνχληαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

ζπλεκκέλν πίλαθα κνξηνδφηεζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο 

παξαγξάθνπ. 

ηα Αθαδεκατθά θξηηήξηα εληάζζνληαη ην εμάκελν θνίηεζεο, ν Μέζνο Όξνο βαζκνινγίαο θαη 

ηπρφλ δηαθξίζεηο ηνπ θνηηεηή (ππνηξνθίεο, δεκνζηεχζεηο). 

Γηα ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ απαηηείηαη θαηάζεζε βεβαηψζεσλ δεκνζίσλ 

θνξέσλ, πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ έληαμε ησλ θνηηεηψλ ζηηο πξνβιεπφκελεο θνηλσληθέο νκάδεο.  

β. Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, γίλεηαη απφ ηξηκειή 

επηηξνπή κειψλ ΓΔΠ κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ. 

γ.  Όζνη θνηηεηέο δηαπηζηψζνπλ φηη, παξά ηελ αίηεζε θαη ηελ επηινγή ηνπο, δελ κπνξνχλ ηειηθψο 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ άζθεζε, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο ηνλ Ακαδημαϊκό 

Επόπτη, πξνθεηκέλνπ λα απνδεζκεπζεί ε ζέζε ηνπο θαη λα επσθειεζνχλ νη επηιαρφληεο.  

 

ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

 

Αθαδεκατθά θξηηήξηα 

Δμάκελν 

ζπνπδψλ 

8 6 9 10 4  Γηαθξίζεηο 

Γεκνζηεχζεηο 

Μφξηα 100 90 80 70 60  20 

        

 

 

Κνηλσληθά θξηηήξηα 
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 Άπνξνη γνλείο, δειαδή δηθαηνχρνη κε ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα, πξηκνδνηνχληαη κε 20 

κφξηα ζσξεπηηθά. ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ νη θνηηεηέο πνπ είλαη νη ίδηνη άπνξνη 

γνλείο θαη νη θνηηεηέο πνπ είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε άπνξσλ γνλέσλ. 

 Δπάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο πξηκνδνηνχληαη κε 10 κφξηα ζσξεπηηθά. ηελ θαηεγνξία 

απηή, εκπίπηνπλ νη θνηηεηέο πνπ είλαη νη ίδηνη: πξφζθπγεο, παιηλλνζηνχληεο, Ρνκά, 

απεμαξηεκέλα άηνκα. 

 Φνηηεηέο ΑκεΑ πξηκνδνηνχληαη κε 10 κφξηα. 

 Φνηηεηέο πνπ είλαη νη ίδηνη γνλείο κνλνπξφζσπεο νηθνγέλεηαο κε πξνζηαηεπφκελα αλήιηθα 

ηέθλα (5 κφξηα) 

 

 

Άξζξν 5 

Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα εθπφλεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

 

Οη ππνςήθηνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα εθπφλεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη αλήθνπλ απφ ην 4
ν
 έσο ην 

10
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ κπνξνχλ, κεηά ηελ Πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην ΔΚΠΑ,  λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε ζηνλ Αθαδεκατθφ Δπφπηε ηνπ Σκήκαηνο ζε εκεξνκελίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη 

ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.  

Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ Βεβαίσζε Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο κε αλαθνξά ζηνλ Μέζν Όξν απφ 

ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.  

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο, απαηηείηαη 

θαηάζεζε βεβαηψζεσλ δεκνζίσλ θνξέσλ, πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ έληαμε ησλ θνηηεηψλ ζε απηέο.  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ππνηξνθίεο, δηαθξίζεηο ή δεκνζηεχκαηα, απαηηνχληαη επίζεο ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά (βεβαηψζεηο, αλάηππα). 

Σν έληππν ηεο αίηεζεο είλαη αλεξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο www.arch.uoa.gr ζηνλ εηδηθφ ρψξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, απφ 

φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ην εθηππψλνπλ. Σα ζηνηρεία πνπ απαηηείηαη λα ζπκπιεξσζνχλ 

είλαη: επίζεην θαη φλνκα αηηνχληνο, παηξψλπκν, δηεχζπλζε κφληκεο θαηνηθίαο (φρη θνηηεηηθήο), 

ηειέθσλα θαη e-mail, Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ  θαη 

ΗΒΑΝ Σξαπέδεο, έηνο ζπνπδψλ, θαηεχζπλζε θαη ην  επηζπκεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 

http://www.arch.uoa.gr/
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Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απηνπξνζψπσο ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ θαη 

πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο νξίδνληαη ζην 

Άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

ε εχινγν δηάζηεκα  κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, γίλεηαη ε 

επηινγή ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίζζεθαλ  ζην Άξζξν 4 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

Αλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

πξνθήξπμε, δεκηνπξγείηαη θαηάινγνο επηιαρφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ (αλά εμάκελν θαη 

βαζκφ) ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Οη επηιαρφληεο θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ άζθεζε νξηζκέλνη απφ ηνπο επηιεγέληεο.  

Σα απνηειέζκαηα, κε ηνλ θαηάινγν ησλ νλνκάησλ ησλ επηιεγέλησλ θαη ησλ επηιαρφλησλ κε ηνλ 

κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ηνπο, αλαθνηλψλνληαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. Τπάξρεη 

δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ κέρξη κία εβδνκάδα κεηά ηελ αλαθνίλσζε 

ησλ πξψησλ απνηειεζκάησλ. Μεηά ηελ εμέηαζε θαη ησλ ελζηάζεσλ, αλαθνηλψλεηαη ζηελ 

Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο ν ηειηθφο θαηάινγνο κε ηα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ 

επηιαρφλησλ. 

 

Άξζξν 6 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έλαξμε εθπφλεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

 

Οη επηιεγέληεο θνηηεηέο/ ηξηεο θαινχληαη λα επηζθεθζνχλ ην «ΑΣΛΑ» - χζηεκα Κεληξηθήο 

Τπνζηήξημεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Φνηηεηψλ ΑΔΗ:  https://atlas.grnet.gr, φπνπ είλαη 

αλεξηεκέλεο ζην Δζληθφ Μεηξψν Φνξέσλ Παξνρήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο νη πξνζθεξφκελεο απφ 

ηνπο θνξείο ζέζεηο απαζρφιεζεο.  

Οη θνηηεηέο εγγξάθνληαη,  επηιέγνπλ ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο, ζηνλ νπνίν επηζπκνχλ λα αζθεζνχλ 

(ππεξεζία, κνπζείν, αξρείν) θαη επηθνηλσλνχλ κε απηφλ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο ζέζεο. Απνθηνχλ θσδηθφ θαη ηνλ απνζηέιινπλ/ θαηαζέηνπλ ζηνλ Αθαδεκατθφ 

Δπφπηε/ Γξακκαηεία  ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ψζηε λα γίλεη αληηζηνίρηζε γηα δέζκεπζε ηεο ζέζεο.  

Γηα ηελ πεξίπησζε εξσηεκάησλ, νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηειέθσλν αξσγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο «ΑΣΛΑ»: 215-2157860. 

 

Γηα ηελ έλαξμε απαζρφιεζεο απαηηνχληαη έγγξαθα, ηα νπνία, καδί κε νδεγίεο, είλαη αλεξηεκέλα 

ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, απφ φπνπ νη θνηηεηέο ηα εθηππψλνπλ θαη ηα πξνζθνκίδνπλ πιήξσο 

https://atlas.grnet.gr/
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ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα (θαηά πεξίπησζε- απφ ηνπο ίδηνπο, ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο ή 

ηνλ Αθαδεκατθφ Δπφπηε), ζηνλ Αθαδεκατθφ Δπφπηε/  Γξακκαηεία Πξαθηηθήο Άζθεζεο, 

απαξαηηήησο  έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο. 

Σα έγγξαθα έλαξμεο απαζρφιεζεο, γηα ηελ ζπκπιήξσζε, ππνγξαθή θαη ζθξάγηζε ησλ νπνίσλ 

πξέπεη λα θξνληίζεη ν θνηηεηήο/ηξηα είλαη ηα εμήο:  

1.Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηψλ ΔΚΠΑ -Σκήκα Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο κεηαμχ ΔΚΠΑ θαη Φνξέα απαζρφιεζεο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη 

θαη απφ ηα δχν κέξε (εηο ηξηπινχλ). ε απηφ πξνζαξηάηαη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο. 

2.Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ Μίζζσζεο Έξγνπ κεηαμχ ΔΚΠΑ θαη θνηηεηή, πνπ ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ Νφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ΔΚΠΑ/ΔΛΚΔ, ηνλ δηθαηνχρν θνηηεηή θαη ηνλ Αθαδεκατθφ Δπφπηε ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (εηο ηξηπινχλ). 

3. Φσηνηππία ηεο πξψηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο, ζην νπνίν πξέπεη λα ππάξρεη ην φλνκα 

ηνπ/ηεο θνηηεηή/ ηξηαο (φρη απαξαίηεηα σο πξψην φλνκα), πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί εθεί, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο θαη ηελ ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ ιήμεο, ην πνζφλ πνπ έρεη νξηζζεί  σο 

ακνηβή ηνπ/ηεο.  

4.πλππνβάιιεηαη  θαη  ζρεηηθή κε ηνλ ινγαξηαζκφ Γήισζε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ. 

Όζνη θνηηεηέο δελ είλαη δηθαηνχρνη ζε θαλέλα ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, πξέπεη λα αλνίμνπλ έλα ζε 

ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπο, ζηελ νπνία ζα πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθν ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ 

ηνπο κε ην ΔΚΠΑ, αθνχ απηφ πξσηνθνιιεζεί απφ ην ΔΚΠΑ. 

Όζνη θνηηεηέο δελ έρνπλ πξνζσπηθφ αξηζκφ κεηξψνπ ΔΦΚΑ (πξψελ ΗΚΑ), πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

απνθηήζνπλ απεπζπλφκελνη  ζηελ δηεχζπλζε: Αθαδεκίαο 22, Αζήλα. Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα 

ζπκπιεξσζεί ζηα ζπκθσλεηηθά, ηα νπνία, ρσξίο απηφλ, δελ γίλνληαη δεθηά. 

 

Άξζξν 7 

Οινθιήξσζε θαη Αμηνιφγεζε Πξαθηηθήο άζθεζεο 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ζε δηάζηεκα ελφο (1) κελφο απφ ηελ πεξάησζή ηεο, ν 

αζθνχκελνο θνηηεηήο/ηξηα ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Αθαδεκατθφ Δπφπηε ηα θαησηέξσ 

έγγξαθα ιήμεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάζεζε ηεο ακνηβήο ηνπ. 
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1. Βεβαίσζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ γηα ην αθξηβέο δηάζηεκα εθπφλεζεο ηεο άζθεζεο απφ ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο (πξντζηάκελν/ δηεπζπληή) κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα.  

2.Έθζεζε Δπίδνζεο/ Αμηνιφγεζεο απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνλ θνηηεηή/ηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

άζθεζήο ηνπ/ηεο (πνπ κπνξεί λα ζπκπίπηεη ή φρη κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα) κε ππνγξαθή θαη 

ζθξαγίδα. 

3.Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηηεηή/ηξηα  ζρεηηθά κε ηελ 

απαζρφιεζή ηνπ/ηεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπ/ηεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο θαη λα απνηππψλεηαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ην φθεινο πνπ 

απνθφκηζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ ρψξν κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπλεξγάηεο. Δπίζεο, λα 

απνηππψλεηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ πξνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο ζπληειεζηέο 

ππνζηήξημήο ηνπ. 

Σα έγγξαθα απηά ππνβάιινληαη ζηνλ Αθαδεκατθφ Δπφπηε γηα έιεγρν. 

4.Μεηά ηελ εμέηαζε ηνπ θνηηεηή θαη ηελ επηηπρή αμηνιφγεζή ηεο, ν Αθαδεκατθφο Δπφπηεο 

παξαδίδεη ηελ αμηνιφγεζε- βαζκνινγία ηνπ θνηηεηή/ ηξηαο θαη ππνγξάθεη  Βεβαίσζε Δθηέιεζεο 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

5. Ο Αθαδεκατθφο Δπφπηεο ππνγξάθεη ηελ Δληνιή Πιεξσκήο ηνπ θνηηεηή/ηξηαο. 

Σα αλσηέξσ έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζνπλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ θνηηεηψλ.  

Σέινο, ν Αθαδεκατθφο Δπφπηεο ζπληάζζεη έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηελ νπνία ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

ηνπ Σκήκαηνο.  

 

 


