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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
για περίοδο 1 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2013

(Αφορά φοιτητές 3ου έτους και άνω)
------------ 2ο κύμα αιτήσεων -----------21 Μαΐου 2013
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) και του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
(ΕΠΔΒΜ) και της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων» λειτουργεί Πρόγραμμα
Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Η υποβολή των αιτήσεων των φοιτητών (1ο κύμα) έληξε εχθές. Από σήμερα δίδεται η
δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων (2ο κύμα) μέχρι τις 30 Μαΐου 2013 αποκλειστικά
μέσω του e-class. Πληροφορίες για την υποβολή θα βρείτε στη σελίδα
http://eclass.ucg.gr/courses/POA219/ όπου υπάρχει «Περιοχή Συζήτησης» με απαντήσεις
στις συνηθέστερες ερωτήσεις.
Καλούνται λοιπόν όλοι οι φοιτητές/ φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική
Άσκηση την περίοδο 1 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2013 να υποβάλουν τα αρχεία της
αίτησής τους. Περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (νέες θέσεις,
διευκρινιστικές ενημερώσεις, κ.λπ.) αποστέλλονται μέσω του eclass, γι’ αυτό όσοι
φοιτητές ενδιαφέρονται για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης κατά το έτος 2013 (περίοδος
ΙΟΥΛ-ΑΥΓ) θα πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο συγκεκριμένο «μάθημα» του eclass και
να δώσουν μία έγκυρη διεύθυνση email ώστε να λαμβάνουν άμεσα τις ενημερώσεις. Θα
πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αρχεία στην εργασία με τίτλο «Υποβολή αιτήσεων
για Ιούλιο-Αύγουστο 2013»:
1. Συμπληρωμένο excel (θα το κατεβάσετε από το eclass). Ονομάστε το αρχείο ως
ακολούθως: EPONYMO.xls (όχι xlsx). Μέσα στο excel υπάρχουν σχόλια που
σας βοηθούν στη συμπλήρωσή του, καθώς και παραδείγματα. Είναι χρήσιμο,
αλλά όχι απαραίτητο κατά τη φάση της αίτησης, να υποδείξετε φορείς (βλ.
παρακάτω). Μπορείτε απλώς να αναγράψετε τύπο επιχείρησης/θέσεως και
τοποθεσία (νομό ή πόλη) όπου επιθυμείτε να κάνετε πρακτική άσκηση. Συνεχώς
προκύπτουν νέες θέσεις συνεπώς η αντιστοίχιση φοιτητών σε θέσεις θα γίνει
μετά την εκπόνηση του αξιολογικού πίνακα κατάταξης των αιτούντων.
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2. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης σε word (θα το κατεβάσετε από http://pa/ucg.gr).
Ονομάστε το αρχείο ως ακολούθως: EPONYMO.doc (όχι docx). Είναι επιθυμητό,
αλλά όχι απαραίτητο σε αυτή τη φάση, να υποδείξετε φορείς.
3. Αναλυτική βαθμολογία σε pdf (να περιλαμβάνει και την εξεταστική Φεβρουαρίου
2013). Για να αποφύγετε το σκανάρισμα μπορείτε να κάνετε αίτηση στη
Γραμματεία ΤΠΟΑ ώστε να σας παρασχθεί μέσω email. Ονομάστε το αρχείο ως
ακολούθως: EPONYMO-grades.pdf.
4. Τίτλους ξένων γλωσσών σε pdf (μπορείτε να σκανάρετε τα πρωτότυπα με τη
βοήθεια της κ. Κατσαντώνη στη Βιβλιοθήκη). Ονομάστε το κάθε αρχείο ως
ακολούθως: EPONYMO-english.pdf ή EPONYMO-french.pdf κ.λπ. Υποβάλετε
έναν (τον ανώτερο) τίτλο για κάθε γλώσσα.
5. Βιογραφικό σημείωμα οποιουδήποτε τύπου. Ονομάστε το αρχείο ως ακολούθως: EPONYMO-cv.doc (όχι docx)..
Συνεργαζόμενοι φορείς:

 Ο κατάλογος με τους συνεργαζόμενους Φορείς Απασχόλησης (ΦΑ) είναι
αναρτημένος στην ιστοσελίδα http://pa.ucg.gr > Τμήματα > Τμήμα ΠΟΑ >
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης και συνεχώς ανανεώνεται. Να κοιτάξετε μόνο
αυτούς για τους οποίους αναγράφεται αριθμός θέσεων ΠΑ και έτος 2013.
 Επίσης, θέσεις ΠΑ θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://atlas.grnet.gr/, όπου θα
μπείτε με τους κωδικούς που έχετε από το ΤΠΟΑ. Μετά τη σύνταξη του
αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων ΠΑ, οι επιτυχόντες θα κληθούν να
υποδείξουν τις θέσεις από το ΑΤΛΑΣ που τους ενδιαφέρουν, ώστε μετά από
έγκριση της Επιτροπής ΠΑ, να γίνει κατοχύρωση των θέσεων από το Γραφείο
ΠΑ. Θα ενημερωθείτε για την ακριβή διαδικασία με επόμενη ανακοίνωση
μέσω του eclass μετά τη λήξη των αιτήσεων.
 Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με φορείς/επιχειρήσεις της δικής σας
επιλογής (εκτός λίστας). Σε αυτή την περίπτωση, ενημερώνετε την κ. Ψειρίδου
(pseiridis@ucg.gr), για να πάρετε έγκριση από την Επιτροπή ΠΑ και το
απαραίτητο υλικό ώστε να προχωρήσετε στη σύναψη πρωτοκόλλου
συνεργασίας με τον φορέα.
Αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική υποβολή, θα σας ζητήσουμε να επιδείξετε τους
πρωτότυπους τίτλους ξένης γλώσσας στη Γραμματεία, όπου τηρείται σχετικό πρωτόκολλο. Με αυτό το βήμα η διαδικασία αίτησης θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί.

Προσοχή: Αν η αίτησή σας δεν είναι πλήρης ή σωστά συμπληρωμένη θα
κληθείτε να επανυποβάλετε και θα καθυστερήσει η διαδικασία για όλους τους
φοιτητές. Αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από μέρους σας, υπάρχει
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περίπτωση να απορριφθεί η αίτησή σας. Θερμή παράκληση για πλήρη
συμπλήρωση του excel και του word και ορθή υποβολή της αίτησής σας.
Για περαιτέρω πληροφορίες/απορίες:

 Σχετικά με την συμπλήρωση των αιτήσεων και την διαδικασία, δείτε την
«Περιοχή Συζητήσεων» στο eclass. Αν η πληροφορία που αναζητάτε δεν
υπάρχει εκεί, ανοίξτε ένα νέο θέμα με την ερώτησή σας. Θα σας απαντήσουμε
μέσω της περιοχής συζητήσεων ώστε να μπορούν να ενημερωθούν και άλλοι
φοιτητές.
 Σχετικά με θέσεις στο ΑΤΛΑΣ ή νέες θέσεις και την έγκρισή τους από την
Επιτροπή ΠΑ του ΤΠΟΑ, pseiridis@ucg.gr (με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να
επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας).

 Για λοιπές πληροφορίες: e-mail: pa@ucg.gr, κα Ανθή Λεκάτη (με ένα τηλέφωνο
επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας).
Για την Επιτροπή ΠΑ ΤΠΟΑ
Αν. Ψειρίδου, Επιστ. Υπεύθυνη
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