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 ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 
Θέμα: Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία το ακαδημαϊκό έτος 

2013-2014 
 

Η Οδοντιατρική Σχολή, μετά τη θετική ανταπόκριση που έχει βρει το Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία, μέχρι σήμερα, προχωρά στην εκ νέου υλοποίηση του. 

Το πρόγραμμα εντάχθηκε πλέον στο πρόγραμμα σπουδών της Οδοντιατρικής και θα αφορά 

ως προαιρετικό μάθημα όλους τους 5ετείς φοιτητές. 

Θα πραγματοποιηθεί και πάλι σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής 

καθώς και με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά. 

Σύμφωνα με την πρόταση που έλαβε την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (30/05/2012), το 

πρόγραμμα διαμορφώνεται ως ακολούθως, 

Σκοπός: Η εξοικείωση του φοιτητή με το εργασιακό περιβάλλον ενός ιδιωτικού 

οδοντιατρείου, το οποίο και αποτελεί το συνήθη χώρο ενασχόλησης μετά το πέρας των 

σπουδών του, καθώς και με τις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγέλματος. 

Χρόνος άσκησης: 12 εβδομάδες στο διάστημα 1 Οκτωβρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2013 

(χειμερινό εξάμηνο) στο 9
ο
 εξάμηνο σπουδών. Η άσκηση θα γίνεται μετά το πέρας του 

ημερησίου εκπαιδευτικού προγράμματος των φοιτητών, έτσι όπως αυτό αποτυπώνεται στο 

πρόγραμμα του αντίστοιχου εξαμήνου, δηλαδή απογευματινές ώρες. 

Χώρος άσκησης: Iδιωτικά οδοντιατρεία που θα ανήκουν στον Οδοντιατρικό Σύλλογο 

Αθηνών ή στο Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά. Η επιλογή των οδοντιατρείων γίνεται σε 

συνεργασία με τους δύο Οδοντιατρικούς Συλλόγους και με βάση τα κριτήρια που έχει 

αποφασίσει η Οδοντιατρική Σχολή. 

Τρόπος ένταξης φοιτητών: 

 Δικαίωμα άσκησης θα έχουν φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις κλινικές 

υποχρεώσεις τους μέχρι και το 8
ο
 εξάμηνο σπουδών τους. 

 Επειδή μπορεί να ασκηθεί μόνο συγκεκριμένος αριθμός φοιτητών η τελική επιλογή  

για τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν θα γίνει με διαδικασία  κλήρωσης. 

 Η κατάταξη των φοιτητών στα οδοντιατρεία θα γίνει με βάση την περιοχή 

προτίμησης των φοιτητών και θα ακολουθήσει σχετική κλήρωση, αν απαιτηθεί κάτι 

τέτοιο. 

Υποχρεώσεις φοιτητών: 

 Η απασχόληση στο οδοντιατρείο θα είναι 3 φορές την εβδομάδα για 4 ώρες. 

 Οι ημέρες της εβδομάδας και το ωράριο απασχόλησης θα συναποφασίζονται μεταξύ 

του οδοντιάτρου και του φοιτητή. 

 Η άσκηση στο οδοντιατρείο αφορά αποκλειστικά τις υποχρεώσεις ενός βοηθού 

οδοντιάτρου. 

Κριτήρια περάτωσης: 

 Βεβαίωση από τον οδοντίατρο σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων του 

φοιτητή. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης του φοιτητή από τον 

οδοντίατρο. 

Άλλα: 

O κάθε φοιτητής θα διαθέτει επόπτη – μέλος ΔΕΠ, ο οποίος και θα έχει την ευθύνη της 

επικοινωνίας με τον οδοντίατρο καθώς και επίλυσης των όποιων προβλημάτων προκύπτουν.  

Ο φοιτητής θα αξιολογεί τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης καθώς και τον οδοντίατρο. Ο 

φοιτητής θα λαμβάνει βεβαίωση πρακτικής άσκησης σε οδοντιατρείο από τη Σχολή. 

 

Η χρηματοδότηση των φοιτητών θα γίνει με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα. 

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το Πρόγραμμα από τον ιστότοπο της Σχολής 

http://www.dent.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/practice-in-dental-office/practice-student-

announcements.html, όπου είναι αναρτημένη και η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Γραμματεία υποστήριξης του προγράμματος 

Φουντούλη Πόπη 210-746-1175, pfountouli1973@gmail.com 

 

Eπιστημονική υπεύθυνη,                                                        Συντονίστρια,  

Aφροδίτη Κακάμπουρα Καθηγήτρια                                     Βασιλική Ρούσσου Λέκτορας 
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