ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η συμμετοχή στο Π.Π.Α. αντιστοιχεί με την παρακολούθηση ενός ΥΕΠ, με αντίστοιχα ECTS. Η αξιολόγηση
βασίζεται πρωτίστως στη γραπτή εργασία, την οποία οι συμμετέχοντες/σες στο Π.Π.Α. υποχρεούνται να
συγγράψουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και να την παραδώσουν το αργότερο μία
εβδομάδα μετά την ολοκλήρωσή της στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Π.Π.Α. του Τμήματος, τόσο σε
έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή.
Μία εβδομάδα μετά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, ο φοιτητής/τρια αποστέλει emailστον
Επιστημονικά Υπεύθυνο του Π.Π.Α. του Τμήματος, τον ενημερώνει για την ομαλή έναρξη της πρακτικής,
και του υποβάλλει σε ξεχωριστό αρχείο word πρόταση εκπόνησης της εργασίας, ακολουθώντας το
ενδεδειγμένο υπόδειγμα. Το θέμα της εργασίας και η αναζήτηση της βιβλιογραφίας είναι στην ευθύνη
του εκάστοτε φοιτητή/τριας. Η εργασία θα πρέπει απαραίτητα να σχετίζεται με το συγκεκριμένο
αντικείμενο της πρακτικής άσκησης. Συνιστάται οι φοιτητές/τριες να αναλάβουν τις αναγκαίες
πρωτοβουλίες οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην εκπόνηση της εργασίας τους (αναζήτηση
βιβλιογραφίας, κατάλληλου εμπειρικού υλικού, συμβούλων).
Μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΕΥ ξεκινά η εκπόνηση της εργασίας, η οποία συγγράφεται κατά τη
διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.Η εργασία αυτή έχει έκταση 4.500 – 5.500 λέξεις, σε διάστιχο 1,5 και
γραμματοσειρά 12 Times New Roman, και ακολουθεί τις βασικές αρχές των σεμιναριακών εργασιών
(σαφές ερευνητικό ερώτημα, συγκεκριμένη δομή, διάκριση σε κεφάλαια και υποκεφάλαια, ορθή χρήση
παραπομπών, βιβλιογραφίας και λοιπών πηγών) και περιλαμβάνει παράρτημα αποτίμησης της Π.Α.
έκτασης επιπλέον 300-400 λέξεων. Ο βασικός στόχος είναι η σύνδεση εμπειριών οι οποίες προκύπτουν
από την Π.Α. με τις θεωρητικές γνώσεις της Κοινωνιολογίας.
Η εργασία διορθώνεται και αξιολογείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Π.Π.Α. του Τμήματος,
βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
Ορθή χρήση βιβλιογραφίας (χρήση αναγνωρισμένου συστήματος παραπομπών,
υποσημειώσεων και παράθεσης της βιβλιογραφίας, π.χ. APA, Harvard).

15%

Αξιοποίηση εμπειρίας Πρακτικής Άσκησης.

50%

Επιστημονική εμβάθυνση της εργασίας.

25%

Δομή της εργασίας (έκταση, διάκριση σε κεφάλαια και σύνδεση μεταξύ τους).

10%

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος η εργασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πτυχιακή
εργασία.
Οι φοιτητές αξιολογούνται και από την Υπηρεσία τους η οποία συμπληρώνει και σχετικό
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Πρακτικής γενικότερα.Οι φοιτητές επίσης συμπληρώνουν
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Πρακτικής. Έχει ιδιαίτερη σημασία να μας επισημάνετε καλές και
προβληματικές εμπειρίες για να οδηγηθούμε σε ορισμένες ορθολογικές επιλογές υπηρεσιών.

