
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2021 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (μέχρι 8-2-2021) 

 

Στo πλαίσιo του Προγράμματος «Πρακτική άσκηση Φοιτητών του Τμήματος 

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών», προκηρύσσονται 

13 θέσεις τετράμηνης αμειβόμενης Πρακτικής άσκηση για τη περίοδο ως 31 

Οκτωβρίου 2021. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με 

επιλεγμένους φορείς από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα οι οποίοι 

ασχολούνται κυρίως με θέματα σλαβικής φιλολογίας, ιστορίας και πολιτισμού 

κ.ο.κ. 

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται:  

 

1. Να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική υπηρεσία https://eprotocol.uoa.gr/ 

(Γενική Αίτηση για Φοιτητικά Θέματα) 

 

2. Να διαβάσουν προσεκτικά τα κριτήρια επιλογής / μοριοδότησης (οι σχετικές 

διαδικασίες αναφέρονται και στον Εσωτερικό Κανονισμό Π.Α. στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος): 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

Για την επιλογή συμμετεχόντων στο "Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

Φοιτητών του Τμήματος «Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών 

Σπουδών», εφαρμόζονται τα εξής κριτήρια αξιολόγησης / κατανομής μορίων:  

 

• Η ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών τους  

• Η επιτυχής παρακολούθηση των 2/3 των μαθημάτων των 

εξαμήνων που έχουν ολοκληρώσει (1 μάθημα = 1 μόριο)  

• Ο μέσος όρος βαθμολογίας που έχουν συγκεντρώσει (μόρια = 

μέσος όρος x 10)  

• Η υπαγωγή σε ειδική κοινωνική ομάδα (ΑΜΕΑ) (5 μόρια)  

Πιο συγκεκριμένα:  

https://eprotocol.uoa.gr/


• Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο αν τη 

στιγμή κατά την οποία κάνουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

έχουν ολοκληρώσει το Β' εξάμηνο των σπουδών τους.  

•  Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο αν τη 

στιγμή κατά την οποία κάνουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 2/3 των μαθημάτων των εξαμήνων που 

έχουν ολοκληρώσει.  

• Ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων στα οποία 

εξετάστηκαν επιτυχώς έως τη στιγμή που κάνουν αίτηση για 

συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,00.  

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, θα 

λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια με την κάτωθι ιεραρχία:  

α) Μέσος Όρος Βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων στα οποία 

οι φοιτητές εξετάστηκαν επιτυχώς 

 β) Το εξάμηνο φοίτησης των φοιτητών: οι φοιτητές που βρίσκονται 

στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών τους προηγούνται εκείνων που 

βρίσκονται στα πρώτα  

Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας ο υπότροφος επιλέγεται με κλήρο από 

την Επιτροπή Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και 

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και υποβολή ενστάσεων 
 

Η αρχική λίστα των επιλεχθέντων φοιτητών της πρόσκλησης θα εγκριθεί 

από τριμελή επιτροπή, ενώ θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος. Οι 

φοιτητές, επιλεχθέντες και μη, θα ενημερωθούν μέσω e-mail, ενώ θα 

υπάρξει περιορισμένος χρόνος για υποβολή ενστάσεων στους μη 

επιλεχθέντες (3 εργάσιμες μέρες). Οι τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από 

ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί από τη συνέλευση της 

σχολής, οπότε και θα προκύψουν τα οριστικά αποτελέσματα. 

 

 


