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Με απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (συνεδρίαση 

αριθ. 16/3.9.2020) η Πρακτική Άσκηση των τεταρτοετών και υπερτεταρτοετών φοιτητών και 

φοιτητριών του Τμήματος (έτη εισαγωγής 2017 και παλαιότερα) θα πραγματοποιηθεί το 

εαρινό εξάμηνο (τον Απρίλιο και τον Μάιο 2021) ή μετά τη λήξη της εξεταστικής 

περιόδου του εαρινού εξαμήνου (τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2021). 

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται μπορούν να συμβουλευτούν τον Κανονισμό της 

Πρακτικής Άσκησης που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος και περιλαμβάνει 

τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις είναι λιγότερες 

από τον αριθμό των φοιτητών και των φοιτητριών που είναι επιλέξιμοι για να απασχοληθούν 

σε κάποιον από τους συνεργαζόμενους φορείς (https://sp.duth.gr/wp-

content/uploads/2019/11/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%

A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-

%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-

%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf). 

 

Μπορούν επίσης να ενημερώνονται για κάθε σχετική εξέλιξη (ενημερωτικές συναντήσεις, 

προκήρυξη της Πρακτικής Άσκησης, αριθμός, τόπος και τρόπος κατανομής θέσεων, υποβολή 

αιτήσεων, δικαιολογητικά κ.λπ.) από την ηλεκτρονική τάξη της Πρακτικής Άσκησης 

(https://eclass.duth.gr/courses/OKA174//) και από την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (https://praktiki.duth.gr/). 

 

Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 

Skype για Επιχειρήσεις για αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών και 

φοιτητριών. Η ημέρα και η ώρα της τηλεδιάσκεψης θα ανακοινωθούν από την ηλεκτρονική 

τάξη της Πρακτικής Άσκησης. 

 

Διευκρινίζεται ότι η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε φορείς εντός ή 

εκτός Κομοτηνής, που είτε έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ 

(https://atlas.grnet.gr/) και διαθέτουν θέσεις για φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, είτε θα 

εγγραφούν πριν από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης σε αυτό, μετά από συνεννόηση των 

ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής 

Άσκησης. Η εγγραφή των φορέων στον ΑΤΛΑΝΤΑ είναι απαραίτητη προκειμένου οι 

ασκούμενοι και ασκούμενες να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και να λαμβάνουν την 

προβλεπόμενη οικονομική παροχή κατά το δίμηνο της απασχόλησής τους. 

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής έχουν διατεθεί τριάντα 

(30) θέσεις Πρακτικής Άσκησης. 

 

Εύχομαι σε όλους και όλες καλή συνεργασία, να είστε υγιείς. 

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση 

Νικόλαος Κουλούρης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
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