Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πρακτική Άσκηση
Γενικές Οδηγίες
[1]: Πριν την έναρξη της πρακτικής σας
[1α1]: Συμπληρώνετε και καταθέτετε στη Γραμματεία τα ακόλουθα έντυπα. Η πρακτική μπορεί να ξεκινάει 1 ή 15
του μήνα με διάρκεια 2 μήνες.
Η πρακτική άσκηση δηλώνεται το εξάμηνο που την κάνετε.

•

Αίτηση Πρακτικής (τουλάχιστον 30 μέρες πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης)

•

Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη διαμονή σας

•

Καρτέλα - για την συμπλήρωσή της χρειάζεστε απαραίτητα:
 ΑΦΜ
 Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ [1β]

 Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (το 10ψήφιο νούμερο ΑΜΚΑ από το Βιβλιάριο η κάποιο
ΚΕΠ ή το site http://www.amka.gr/AMKAGR/)

 Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης[1γ]
•
•

Εντολή Εξουσιοδότηση για την πίστωση λογαριασμού (Έντυπο στο τέλος)
Βεβαίωση IKA με τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
(εάν έχετε ήδη ΑΜΑ μας φέρνετε το σχετικό έγγραφο αλλιώς ακολουθείτε την διαδικασία [1β])

[1α2]: Εγγραφή στον κόμβο πρακτικής άσκησης ΑΤΛΑΣ
Η διαδικασία είναι η εξής:

 Ο Φορέας θα πρέπει να κάνει μια εγγραφή στον κόμβο πρακτικής άσκησης ΑΤΛΑΣ του Εθνικού
Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) https://submit-atlas.grnet.gr/Default.aspx, προσφέροντας
τη θέση αυτή της πρακτικής Άσκησης

 Ο φοιτητής/τρια με τη σειρά του με το email και τους κωδικούς του paso/eudoxus θα μπεί να τη
δηλώσει.
[1β]: Εφόσον η αίτηση έχει εγκριθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, σας χορηγούν μια
Βεβαίωση για την απασχόλησή σας στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.
Με αυτήν πάτε στο ΙΚΑ (σε οποιοδήποτε υποκατάστημα) μια από τις πρώτες μέρες μετά την έναρξη της
πρακτικής σας και βγάζετε Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου και το ΙΚΑ σας ασφαλίζει για το διάστημα που
γίνεται η πρακτική. Οι φοιτητές με την ασφάλιση αυτή δε χάνουν κανένα άλλο δικαίωμα ασφάλισης και δεν
θίγονται δικαιώματα τους από άλλες ασφαλίσεις που τυχόν έχουν.
 Εκτός τη βεβαίωση απασχόλησης
 Μαζί σας πρέπει επίσης να έχετε φωτοτυπία (μπρος-πίσω) της ταυτότητάς σας (επικυρωμένη) και
 φωτοτυπία της εγγραφής σας στην εφορία ή του τελευταίου εκκαθαριστικού (αποδεικτικό ΑΦΜ)

 καθώς επίσης τον Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (χορηγείται από ΚΕΠ η μπορείτε να τον βρείτε
από το site http://www.amka.gr/AMKAGR/)
Την Βεβαίωση IKA με τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου που θα σας δώσει το ΙΚΑ πρέπει να μου την
δώσετε, η να την στείλετε με fax, ή ταχυδρομείο, η σκαναρισμένο με email, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ μέσα στο πρώτο
15ήμερο της απασχόλησής σας.
[1γ]: Οι τράπεζες συνεργασίας είναι μόνο οι Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς.
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Παρακαλώ όσοι έχετε λογαριασμό στις τράπεζες αυτές αλλά δεν είναι πρώτο το όνομά σας ή έχετε σε άλλη
τράπεζα, να ανοίξετε νέο λογαριασμό (δεν χρειάζεται να κάνετε κατάθεση) και να μου κοινοποιήσετε το IBAN
(GR 25ψήφιο νούμερο) που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου σας.
[2]: Τις πρώτες μέρες πρακτικής
[2α]: Συντάσσουμε σε συνεννόηση με εσάς το Συμφωνητικό Συνεργασίας (σε 4 αντίγραφα)
Πρέπει και τα τέσσερα αντίγραφα να υπογραφούν και από εσάς και να υπογραφούν και να σφραγιστούν από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα όπου θα κάνετε πρακτική.
Και τα τέσσερα αντίγραφα μου τα φέρνετε ή τα στέλνετε ταχυδρομικά η με email σε μορφή pdf και όταν είναι
πλήρη υπογραφών, παίρνετε τα δύο, κρατάτε το ένα εσείς και το άλλο ο φορέας. (τα άλλα δύο τα έχω κρατήσει
ήδη εγώ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν κατά τη σύνταξη του συμφωνητικού δεν είναι γνωστά κάποια πεδία, σημειώνονται με τελίτσες.
Ζητήστε από τον Φορέα να συμπληρώσει τα πεδία αυτά.
[2β]: Παίρνετε το Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης
Το συμπληρώνει ο Υπεύθυνος του φορέα όπου κάνετε πρακτική άσκηση και μου το επιστρέφετε μετά το τέλος
της.
[2γ]: Παίρνετε δύο Ερωτηματολόγια
Παίρνετε δύο ερωτηματολόγια, το ένα είναι για τον/ην φοιτητή/τρια και το άλλο για τον φορέα. Αφού τα
συμπληρώσετε εσείς και ο φορέας, στο τέλος της πρακτικής τα επιστρέφετε σε μένα.
[2δ]: Υπογράφετε Εντολή Εξουσιοδότηση
Υπογράφετε Εντολή-Εξουσιοδότηση για την πίστωση λογαριασμού φυσικού προσώπου
[2ε]: Επικοινωνία με επόπτη
Σημαντικό στην αρχή της πρακτικής! Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τον επόπτη που έχει οριστεί όσον αφορά
τις οδηγίες πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και για τη σύνταξη της εργασίας.
[3]: Στο τέλος της πρακτικής-Αξιολόγηση
Η διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης της επίδοσης των ασκουμένων περιλαμβάνει:
[3α]: την σύνταξη Έκθεσης ή Εργασίας στην οποία οι ασκούμενοι/ες περιγράφουν και αναλύουν την εργασιακή
εμπειρία τους και τη σχέση αυτής της εμπειρίας με τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντά τους. Παραδίδουν την εργασία
τους εντός 10 ημερών από τη λήξη της πρακτικής ώστε να αξιολογηθεί από τον επόπτη και να αποζημειωθεί από
την Επιτροπή Ερευνών. Η διαδικασία αυτή πρέπει να κρατάει το δυνατόν συντομότερα σύμφωνα με το πρόγραμμα
της Πρακτικής και με το Υπουργείο Παιδείας.
Η εργασία πρέπει να παραδίδεται σε έντυπη μορφή η ηλεκτρονικά στον επόπτη καθηγητή και στη γραμματεία.
Email

Επόπτες Πρακτικής Άσκησης Κοινωνιολογίας

zaimakisj at social.soc.uoc.gr

Ζαϊμάκης Ιωάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος

tzanakism at social.soc.uoc.gr
nserd at social.soc.uoc.gr
petousi@social.soc.uoc.gr
karakichr at social.soc.uoc.gr
tsiolisg at social.soc.uoc.gr

Τζανάκης Εμμανουήλ
Σερντεδάκις Νικόλαος
Πετούση Βασιλική
Καρακιουλάφη Χριστίνα
Γεώργιος Τσιώλης

[3β]: το Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο από το επιβλέπον στέλεχος του φορέα
όπου υλοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση και
[3γ]: τα δύο Ερωτηματολόγια του φοιτητή και του φορέα
Επικοινωνία Γραμματείας:
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γαλάτεια Νταναλάκη
ntanalag@social.soc.uoc.gr,
http://www.soc.uoc.gr/social/Praktiki/Praktiki11/praktiki11.htm
28310 77491 Fax 28310 77467
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100
Ρέθυμνο. (Υπόψιν Γαλάτεια Νταναλάκη)
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
για την πίστωση λογαριασμού φυσικού προσώπου
Προς τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.Λ.Π.Κ.)
Ο/Η υπογράφων/ουσα ……………………………………………………………………………. του
……………………………….. με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ……………………………
(ημερομηνία έκδοσης …………………., εκδούσα αρχή ……………………………………..), με
την παρούσα παρέχω εντολή προς τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης να πιστώνει
τις απαιτήσεις των οποίων είμαι δικαιούχος στο λογαριασμό μου με αριθμό/ΙΒΑΝ
………………………………………………………………...……, που τηρώ στην (επιλογή με √
μίας από τις δύο συνεργαζόμενες με τον Ε.Λ.Π.Κ. τράπεζες):
Τράπεζα Πειραιώς
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

(τόπος/ημερομηνία) ………………………………….
Ο/Η εντολέας
(υπογραφή) ……………….………………………….
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