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Θζμα: Πρόγραμμα Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ςε Οδοντιατρεία το ακαδημαϊκό ζτοσ 2012-2013 

 

Η Οδοντιατρικι χολι, μετά τθ κετικι ανταπόκριςθ που ζχει βρει το Πρόγραμμα Πρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν ςε 
Οδοντιατρεία, μζχρι ςιμερα, προχωρά ςτθν εκ νζου υλοποίθςι του. Σο πρόγραμμα εντάχκθκε πλζον ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν 
τθσ Οδοντιατρικισ και κα αφορά ωσ προαιρετικό μάθημα όλουσ τουσ 5 ετεισ φοιτθτζσ. 
Θα πραγματοποιθκεί και πάλι ςε ςυνεργαςία με τον Οδοντιατρικό φλλογο Αττικήσ καθώσ και με τον Οδοντιατρικό φλλογο 
Πειραιά. 
φμφωνα με τθν πρόταςθ που ζλαβε τθν ζγκριςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ (30/5/2012), το πρόγραμμα διαμορφϊνεται ωσ 
ακολοφκωσ. 
κοπόσ:  Η  εξοικείωςθ του  φοιτθτι  με το  εργαςιακό περιβάλλον ενόσ ιδιωτικοφ οδοντιατρείου, το οποίο και αποτελεί 
το ςυνικθ χϊρο εναςχόλθςισ μετά το πζρασ των ςπουδϊν του, κακϊσ και με τισ απαιτιςεισ του ςφγχρονου επαγγζλματοσ. 
Χρόνοσ άςκηςησ: 12 εβδομάδεσ ςτο διάςτθμα Οκτώβριοσ 2012 - Ιανουάριοσ 2013 (χειμερινό εξάμθνο) ι Φεβρουάριοσ 2013 - 
Μάιοσ 2013 (εαρινό εξάμθνο) ςτο 9

ο
 ι 10

ο 
εξάμθνο ςπουδϊν, αντίςτοιχα. Η άςκθςθ κα γίνεται μετά το πζρασ του θμεριςιου 

εκπαιδευτικοφ  προγράμματοσ των  φοιτθτϊν,  ζτςι  όπωσ  αυτό  αποτυπϊνεται  ςτο πρόγραμμα των αντίςτοιχων 
εξαμινων, δθλαδι απογευματινζσ ϊρεσ.  
Χώροσ άςκηςησ: Ιδιωτικά οδοντιατρεία που κα ανικουν ςτον Οδοντιατρικό φλλογο Ακθνϊν ι ςτον Οδοντιατρικό φλλογο 
Πειραιά. Η επιλογι των οδοντιατρείων γίνεται ςε ςυνεργαςία με τουσ δφο Οδοντιατρικοφσ υλλόγουσ και με βάςθ τα κριτιρια 
που ζχει αποφαςίςει θ Οδοντιατρικι χολι.  
Σρόποσ ζνταξησ φοιτητών: 

• Δικαίωμα άςκθςθσ κα ζχουν φοιτθτζσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τισ κλινικζσ υποχρεϊςεισ τουσ μζχρι και το 8
ο
 εξάμθνο 

ςπουδϊν τουσ. 
• ε κάκε εξάμθνο κα αςκοφνται οι μιςοί φοιτθτζσ του ζτουσ. 

• Η ζνταξθ ςτο χειμερινό ι εαρινό εξάμθνο κα γίνεται με διλωςθ επικυμίασ των φοιτθτϊν ςτο ςχετικό ζντυπο. Αν υπάρξει 
αδυναμία εξυπθρζτθςθσ όλων των επικυμιϊν κα πραγματοποιθκεί ανοικτι διαδικαςία κλιρωςθσ των φοιτθτϊν. 

• Η κατάταξθ των φοιτθτϊν ςτα ςυμμετζχοντα οδοντιατρεία κα γίνεται με βάςθ τθν περιοχι προτίμθςθσ των φοιτθτϊν και κα 
ακολουκιςει ςχετικι κλιρωςθ, όπου απαιτείται. 

Τποχρεώςεισ φοιτητών: 

• Η απαςχόλθςθ ςτο οδοντιατρείο κα είναι 3 φορζσ τθν εβδομάδα για 4 ϊρεσ. 

• Οι θμζρεσ τθσ εβδομάδασ και το ωράριο απαςχόλθςθσ κα ςυναποφαςίηονται μεταξφ του οδοντιάτρου και του φοιτθτι. 

Η άςκθςθ ςτο οδοντιατρείο αφορά αποκλειςτικά τισ υποχρεϊςεισ ενόσ βοθκοφ οδοντίατρου.  
Κριτήρια περάτωςησ: 

• Βεβαίωςθ από τον οδοντίατρο ςχετικά με τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του φοιτθτι. υμπλιρωςθ ερωτθματολογίου 
αξιολόγθςθσ του φοιτθτι από τον οδοντίατρο. 

Άλλα: 

Ο κάκε φοιτθτισ κα διακζτει επόπτθ-μζλοσ ΔΕΠ, ο οποίοσ και κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ επικοινωνίασ με τον οδοντίατρο κακϊσ 
και επίλυςθσ των όποιων προβλθμάτων προκφπτουν. 
Ο φοιτθτισ κα αξιολογεί τθ διαδικαςία τθσ πρακτικισ άςκθςθσ κακϊσ και τον οδοντίατρο. Η φοιτθτισ κα λαμβάνει βεβαίωςθ 
πρακτικισ άςκθςθσ ςε οδοντιατρείο από τθ χολι. 
 

Για τα ακαδθμαϊκά ζτθ 2012-13, 2013-14, 2014-15 προβλζπεται χρθματοδότθςθ των φοιτθτϊν, από το Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ, για το χρόνο πρακτικισ τουσ άςκθςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα οριςτεί μζχρι 
τθν ζναρξθ του νζου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. 
Μπορείτε  να  ενθμερϊνεςτε  για  το   Πρόγραμμα  από  τον   ιςτότοπο  τθσ  χολισ 
http://www.dent.uoa.gr/proptvxiakes-spovdes/practice-in-dental-office/practice-student-announcements.html, όπου είναι 
ανθρτθμζνθ και θ αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντασ. 

Γραμματεία υποςτήριξησ του προγράμματοσ  
Φουντοφλθ Πόπθ 210-746- 1175 , pfountoulil973@qmail.com 

Επιςτθμονικι υπεφκυνθ Αφροδίτθ Κακάμπουρα, 
Κακθγιτρια 

υντονίςτρια Βαςιλικι Ροφςςου, Λζκτορασ 
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