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Ανακοίνωση
Πρακτική Άσκηση – Αίτηση Συμμετοχής για το Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012
Καλούνται οι φοιτητές/τριες του 3ου και 4ου έτους του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση
στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ για το Εαρινό Εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με
το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΠΕΔΙΣ η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής.
Η Πρακτική Aσκηση είναι αμειβόμενη και αφορά εβδομαδιαία απασχόληση δέκα (10) ωρών για
περίοδο 2 μηνών (2/4/2012 – 31/5/2012) στον φορέα υποδοχής.
Για το εαρινό εξάμηνο 2011-2012, θα επιλεγούν δώδεκα (12) φοιτητές/τριες για απασχόληση σε
φορείς εντός Ελλάδας. Δεν προβλέπεται για το τρέχον εξάμηνο θέση Πρακτικής Ασκησης στο
εξωτερικό. Η λίστα των φορέων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος http://pedis.uop.gr. Η
αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών για το σύνολό της απασχόλησής τους είναι 600 ευρώ (και
για τους δυο μήνες). Η αμοιβή και η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών-τριών στους φορείς
απασχόλησης καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να καταθέσουν φάκελο Αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος
ΠΕΔΙΣ από 20/02/2012 έως 05/03/2012 κατά τις ώρες 12:00-13:00, όπου θα επιλέγουν μέχρι 2 φορείς
από την λίστα Φορέων, ο οποίος έχει αναρτηθεί τόσο στους πίνακες Ανακοινώσεων της Γραμματείας
όσο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η προτίμηση σε φορείς ων υποψηφίων ασκουμένων
φοιτητών/τριών είναι ενδεικτική καθώς η κατάταξη θα βασίζεται σε καθαρώς μετρήσιμα κριτήρια. Ο
φάκελος θα πρέπει περιλαμβάνει τα εξής:
1. Αίτηση (υπάρχει αναρτημένη στο site του τμήματος και χορηγείται έντυπη από τη Γραμματεία)
2. Βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το πρότυπο Europass)
3. Πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας (εφόσον υπάρχουν, σε απλά αντίγραφα, συνοδευμένα από
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105 για την ακρίβεια των αντιγράφων π.χ. TOEFL, Lower, Delf, κλπ)
4. «Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» (“Motivation” letter)
Η Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε έκταση τη μία σελίδα Α4 (μονής
όψης) και θα πρέπει να απαντά στα εξής ερωτήματα:
(Α) «Γιατί θέλω να συμμετέχω στο ΠΠΑ;»
(Β) «Γιατί έχω επιλέξει αυτούς τους φορείς για ΠΠΑ;»
(Γ) «Πως θα συνεισφέρω στην δραστηριότητα και το έργο του φορέα ΠΠΑ που επιλέγω;»
Η επιστολή θα κριθεί ως προς την ουσία των επιχειρημάτων και την ικανότητα έκφρασης.
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Οι ασκούμενοι θα επιλεχθούν αξιολογικά με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
• Επιδόσεις στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, δηλαδή:
o Μέσος όρος βαθμολογίας (έως το και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2011-2012)
o Αριθμός μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς (έως το και το χειμερινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012)
• Γλωσσομάθεια
• Γνώσεις και Δεξιότητες χρήσης Η/Υ (π.χ. email, κειμενογράφος, κλπ)
• Άλλα σεμινάρια, συνέδρια, συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus, κλπ.
• Γενική εικόνα φακέλου Αίτησης (Βιογραφικό και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
Ενδεχομένως να υπάρξει και διαδικασία συνέντευξης σε ορισμένες περιπτώσεις Αιτήσεων όπου θα
απαιτείται επιβεβαίωση των ουσιαστικών ή/και τυπικών προσόντων.
Αίτηση δεν μπορούν να υποβάλλουν:
1. Oι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη κάνει πρακτική άσκηση και
2. Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη βαθμολογηθεί επιτυχώς στα 2 μαθήματα επιλογής του
εαρινού εξαμήνου, μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία, Κατερίνα Δούνδη, τηλ. 27410-40058 και kdoundi@uop.gr,
Β. Λαλαγιάννη, Τμηματική Υπεύθυνη του Προγράμματος: vlalag@uop.gr και Ν. Κουτσούκη
nkoutsou@uop.gr και Ν. Τζιφάκη tzifakis@uop.gr, μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.

2

