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Πποκήπςξη
Ππακτικήρ Άσκησηρ Φοιτητών
τος Τμήματορ Ιστοπίαρ και Απσαιολογίαρ
Tν Πξόγξακκα “Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ” εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΔΠΔΓΒΜ) ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν-ΔΚΤ) θαη από Δζληθνύο Πόξνπο
(πξνγξάκκαηα ΔΣΠΑ) (Ν.4386, ΦΔΚ 83, η. Α, 11-5-2016).
Τν Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη
Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηνρεύεη ζηελ εμνηθείσζε όζν ην δπλαηόλ
κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ ηνπ Τκήκαηνο ζηνπο θπζηθνύο
ρώξνπο ηεο κειινληηθήο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο θαη ζηε δεκηνπξγία
δηαύισλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ ζρεηηθώλ
επαγγεικαηηθώλ θνξέσλ, δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ.
Η πξαθηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε Υπεξεζίεο Υπνπξγείσλ, όπσο Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ, ζε Δθνξείεο Αξραηνηήησλ θαη Μνπζεία, ζε Ιζηνξηθά Αξρεία θαη
Βηβιηνζήθεο, θαζώο θαη ζε Δξεπλεηηθά Ιδξύκαηα, ζρεηηθά κε ηελ Ιζηνξία, ηελ
Αξραηνινγία, ηελ Ιζηνξία ηεο Τέρλεο, ηε Μνπζεηνινγία θαη ηελ Αξραηνκεηξία.
Δίλαη πξναηξεηηθή, κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ μία θνξά ζηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη έρεη πιένλ εληαρζεί σο μάθημα επιλογήρ ζην Πξνπηπρηαθό
Πξόγξακκα Σπνπδώλ. Έρεη δίκελε δηάξθεηα θαη πξνβιέπεη ακνηβή γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Γηα ην 2018 έρνπλ πξνθεξπρζεί 88 ζέζεηο θαη ε πξνβιεπόκελε ακνηβή αλέξρεηαη ζε
520 επξώ γηα ην δίκελν εξγαζίαο. Η άζθεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμύ
Ιαλνπαξίνπ θαη Οθησβξίνπ 2018 (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζεξηλνί κήλεο).
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Tελ επηζηεκνληθή επζύλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Τκήκαηνο
Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο έρεη ε ιέθηνξαο θα. Αθξνδίηε Φαζηαθνύ, Κπςέιε 405.
Γέρεηαη (κέρξη λενηέξαο αλαθνίλσζεο) Τξίηε θαη Τεηάξηε 13.00-15.00.
Γηα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα, γηα ηελ ζπλνιηθή
δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ κε ηα αλαγθαία
δηθαηνινγεηηθά, νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηνλ
Εσωτεπικό Κανονισμό Ππακτικήρ Άσκησηρ, πνπ είλαη ήδε αλεξηεκέλνο ζηελ
Ιζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο.
Αλεξηεκέλν ζηελ Ιζηνζειίδα είλαη επίζεο θαη ην έληππν ηεο αίηεζεο, ην νπνίν νη
θνηηεηέο εθηππώλνπλ, ζπκπιεξώλνπλ πξνζεθηηθά θαη επαλάγλσζηα θαη –καδί κε ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθάην ππνβάιινπλ ζηελ αθαδεκατθή επόπηε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θ. Φαζηαθνύ. Η αίηεζε ιακβάλεη αξηζκό Πξσηνθόιινπ από ηελ
Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο (3νο όξνθνο).
Για το ππόγπαμμα 2018-2019 οι αιτήσειρ ππέπει να ςποβληθούν στιρ εξήρ
ημεπομηνίερ: Δεςτέπα 17/12/2018, Τετάπτη 19/12/2018 και Παπασκεςή
21/12/2018, ώπα 10.00- 14.00 στο γπαυείο τηρ κ. Χασιακού.
Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, ε επηινγή ησλ θνηηεηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην
πξόγξακκα, γίλεηαη από ηξηκειή επηηξνπή κειώλ ΓΔΠ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ
νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό θαη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ
πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ. Η επηηξνπή ζα ζπλέιζεη ζηηο αξρέο Ιαλνπαξίνπ 2019.
Τα απνηειέζκαηα, κε ηνλ θαηάινγν ησλ νλνκάησλ ησλ επηιεγέλησλ θαη κε ηνλ κέζν
όξν ηεο βαζκνινγίαο ηνπο, ζα αλαθνηλσζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο.
Υπάξρεη δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ κέρξη 5 εκέξεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ
απνηειεζκάησλ.
Μεηά ηελ εμέηαζε θαη ησλ ηπρόλ ελζηάζεσλ, ζα αλαθνηλσζεί ζηελ ηζηνζειίδα (πεξί
ηα κέζα Ιαλνπαξίνπ 2019) ν ηειηθόο θαηάινγνο κε ηα νλόκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ,
θαζώο θαη ησλ επηιαρόλησλ, νη νπνίνη ζα θιεζνύλ εθηάθησο ζε πεξίπησζε αδπλακίαο
ζπκκεηνρήο θάπνηνπ από ηνπο επηιεγέληεο.
Σηε ζπλέρεηα νη επηιεγέληεο θνηηεηέο θαινύληαη λα επηζθεθζνύλ ηελ ηζηνζειίδα/
πιαηθόξκα http://atlas.grnet.gr , όπνπ είλαη αλεξηεκέλεο νη πξνζθεξόκελεο ζέζεηο
εξγαζίαο. Δγγξάθνληαη, παίξλνπλ θσδηθό θαη επηιέγνπλ ηνλ θνξέα, ζηνλ νπνίν
επηζπκνύλ λα εξγαζηνύλ. Δλεκεξώλνπλ ζρεηηθά ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο
(Σηαδίνπ 5) θαη γίλεηαη αληηζηνίρεζε γηα θαηνρύξσζε ηεο ζέζεο.
Σηε ζπλέρεηα, εηνηκάδνπλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Δζσηεξηθό
Καλνληζκό, θαη ππνβάιινπλ ηα «Έγγξαθα έλαξμεο», ηα νπνία ζα αλαξηεζνύλ ζηελ
ηζηνζειίδα, από όπνπ θαη ηα εθηππώλνπλ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο ηνπο Άζθεζεο ππνβάιινπλ ηα «Έγγξαθα
Λήμεο», ηα νπνία ζα είλαη επίζεο αλεξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα πεξί ηα κέζα
Ιαλνπαξίνπ.
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