ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Θέμα Γ.Σ

«Θεσμοθέτηση Διαδικασιών Πρακτικής Άσκησης»

Η 26η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, στις 24/2/2016 αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την ισχύουσα νομοθεσία περί Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ και
συγκεκριμένα:
 Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, άρθρο 36 παράγραφος 1β. (ΦΕΚ
195 τ.Α΄)
 Τις διατάξεις του Ν. 2817/00, άρθρο 14 παράγραφος 8
2. Τη διάταξη του άρθρου 30 παράγραφος 3 του Π.Δ. 160/08 (ΦΕΚ
220/3.11.2008, ΤΕΥΧΟΣ Α')
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄) και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων –
Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το γεγονός ότι το Τμήμα Κοινωνιολογίας συμμετέχει στο
ιδρυματικό έργο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου, το
οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
Εθνικούς Πόρους.
5. Την υπ’ αριθμό 41/15.05.2003 Συνεδρίαση της Προσωρινής Γ.Σ του
Τμήματος Κοινωνιολογίας για την ενσωμάτωση της Πρακτικής
Άσκησης στο Πρόγραμμα Σπουδών του εαρινού εξαμήνου ως
μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής.
καθώς και μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,
ομόφωνα
αποφασίζει
i.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένο τμήμα του
Προγράμματος Σπουδών του Tμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής (ΥΕ),
με αποδιδόμενες έξι -6 πιστωτικές μονάδες (ECTS), με σκοπό τη
διασύνδεση των φοιτητών και των φοιτητριών με παραγωγικούς

ii.

iii.

φορείς και θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο σπουδών
τους.
Η Διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 2 μηνών και
πραγματοποιείται κατά το διάστημα μεταξύ Ιουνίου
Σεπτεμβρίου.
Τα ζητήματα της πρακτικής άσκησης συντονίζονται από τον/την
Τμηματικά Υπεύθυνο/η Καθηγητή/τρια ή το αναπληρωματικό του
μέλος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος
Κοινωνιολογίας και τις διατάξεις του Κανονισμού Πρακτικής
Άσκησης του Τμήματος.

iv.

Για το διάστημα 1/11/2015 έως 31/10/2016, Τμηματικά Υπεύθυνη
ορίζεται η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Αναστασία Ζήση και
Αναπληρωτής της ο Καθηγητής κος Χτούρης Σωτήρης

v.

Κάθε φοιτητής/τρια που επιλέγεται για την εκπόνηση πρακτικής
άσκησης

επιβλέπεται

από

Υπεύθυνο/η

Επόπτη/τρια

Καθηγητή/τρια του Τμήματος, ο οποίος/η οποία ορίζεται κατόπιν
εισήγησης του/της Τμηματικού Υπευθύνου

της

Πρακτικής

Άσκησης.
vi.

H

αμοιβή

των

φοιτητών

αντιστοιχεί

ακριβώς

στον

χρόνο

διενέργειας της Π.Α. Ως ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα
των

ασκούμενων

φοιτητών/τριων,

θεωρείται

το

αντίστοιχο

θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων
του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης. Είναι δε δυνατή η
απασχόληση των φοιτητών/τριών με μερική απασχόληση και η
αντίστοιχη προσαρμογή στην αποζημίωση.
vii.

Εφόσον η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος
αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος
δεν προβλέπεται η καταβολή αμοιβής στους Επόπτες/τριες
Καθηγητές/τριες του Τμήματος.

viii.

Εφόσον η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος
εντάσσεται

στο

πλαίσιο

χρηματοδοτούμενου

προγράμματος

προβλέπεται η καταβολή αμοιβής στον Τμηματικό Υπεύθυνο.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας
Κωνσταντίνος Ρόντος

