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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας είναι μάθημα επιλογής που προσφέρεται 
στο χειμερινό εξάμηνο του Γ΄ έτους σπουδών και αντιστοιχεί σε 3 ECTS. Οι φοιτητές απασχολούνται 
εβδομαδιαία κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου, στη διάρκεια 2 τρίωρων (ή σχολικών 
τετραώρων), τα οποία ορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα (2 ζώνες τρίωρων, μία πρωινή, μία 
απογευματινή, ανάλογα με τα ωράρια λειτουργίας του φορέα απασχόλησης). Η διάρκεια της 
Πρακτικής Άσκησης είναι 3 μήνες. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές απασχολούνται συνολικά  78 ώρες στο 
φορέα απασχόλησης.  
Δίνεται  προτεραιότητα σε μεγαλύτερη συμμετοχή στην Πρακτική άσκηση ιδιωτικών φορέων 
απασχόλησης σε σχέση με φορείς του δημοσίου  (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, βάσει υπόδειξης 
της Ε.Ε., θα πρέπει τουλάχιστον το 55%, τιμή δείκτη Τ4907, των φοιτητών να είναι στον ιδιωτικό τομέα).  
Για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020- 2021, 2021-2022, φορείς απασχόλησης μπορούν 
να είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματικοί χώροι απασχόλησης αποφοίτων Φιλολογίας (Σχολεία 
ιδιωτικά και δημόσια, Φροντιστήρια, Ι.Ε.Κ. Κέντρα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Βιβλιοθήκες, 
Εκδοτικοί οίκοι, Πολιτισμικοί φορείς κ.ά.). 
 
Για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020- 2021, 2021-2022, τμηματική υπεύθυνη για την 
Πρακτική Άσκηση είναι η επίκουρος καθηγήτρια Μαρία Ξέστερνου.  
 
Για την επιλογή των φοιτητών ανά φορέα, συγκροτείται: 

1. Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης,  αποτελούμενη από τρία τακτικά και τρία 

αναπληρωματικά μέλη από τη Συνέλευση του Τμήματος 

 
2. Τριμελής επιτροπή ενστάσεων.  Πριν από την επικύρωση των αποτελεσμάτων επιλογής των 

φοιτητών στους φορείς απασχόλησης από τη Συνέλευση του Τμήματος θα προηγείται διάστημα 

πέντε ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους φοιτητές. 

 

Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από: 

 

Τακτικά μέλη: 

1) Ξέστερνου Μαρία, Επ. Καθηγήτρια 

2) Καραβά Ορέστη, Μ. Επ. Καθηγητή 

3) Λαγό Ιωάννη 

  

Αναπληρωματικά μέλη: 

1) Μαρκαντωνάτο Ανδρέα, Καθηγητή 

2) Καπετανάκη Σοφία, Μ. Επ. Καθηγήτρια 

3) Καραβία Παναγιώτα, Επ. Καθηγήτρια 

 

3. Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη από 

τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Τακτικά μέλη: 
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1)Σωτηρίου Μαργαρίτα, Λέκτορα 

2) Βολονάκη Ελένη, Επ. Καθηγήτρια 

3) Σούμα Νικόλαο, μέλος ΕΔΙΠ 

  

Αναπληρωματικά μέλη: 

1) Κουτριάνου Ελένη,  Αναπλ. Καθηγήτρια 

2) Δήμητρα Δελλή, Μ. Επ. Καθηγήτρια 

3) Μαρία Δροσινού,  Επ. Καθηγήτρια 

 
 
Κριτήρια επιλογής   
 
Προτεραιότητα κάλυψης θέσεων έχουν οι ιδιωτικοί φορείς απασχόλησης, σύμφωνα με τη δέσμευση 
του ΕΣΠΑ.  
 
Για την επιλογή των φοιτητών που θα λάβουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση, η επιτροπή αξιολόγησης 
λαμβάνει υπόψη το μέσον όρο των μαθημάτων ως εξής: 
 
Υπάρχει μία πρώτη κατάταξη για τους φοιτητές που έχουν περάσει 15 τουλάχιστον μαθήματα, με 
αλγόριθμο:  
 

(B1 + B2+ B3+ …+ Bν )+2Βα + 2 Bβ 

                           ν+2+2 
 
όπου:  
 
Β είναι ο βαθμός, ν είναι ο αριθμός μαθημάτων των 4 πρώτων εξαμήνων και α και β τα παιδαγωγικά 
μαθήματα. 
 
Αν  οι φοιτητές έχουν περάσει μόνο ένα παιδαγωγικό μάθημα, ο αλγόριθμος τροποποιείται ως εξής:  
 

(B1 + B2+ B3+ …+ Bν ) +2Βα  

ν+2 
 
Αν δεν έχουν περάσει κανένα παιδαγωγικό μάθημα, ο αλγόριθμος τροποποιείται ως εξής:  
 

(B1 + B2+ B3+ …+ Bν) 

                   ν 
 
Στη συνέχεια, ακολουθεί μία δεύτερη κατάταξη για τους φοιτητές που έχουν περάσει λιγότερα από 15 
μαθήματα, με την παραπάνω ακολουθία αλγορίθμου. 
 
Σε περίπτωση ισοψηφίας φοιτητών, λαμβάνεται υπόψη  
 

 το βιογραφικό τους προφίλ σε σχέση με τις ανάγκες του φορέα απασχόλησης  

 το εάν οι υποψήφιοι έχουν κι άλλη επιλογή φορέα.  

 


