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Υποβολή Αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση (2016-17)
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, καλούνται οι
φοιτητές και φοιτήτριες επί πτυχίω (8ου και επόμενων εξαμήνων), να δηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2017.
Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα παρακάτω κριτήρια:
τον μέσο όρο βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων *
προσωπική συνέντευξη
* Το 80% των θέσεων θα καλύπτεται από τους φοιτητές του τρέχοντος εξαμήνου (8 ο εξάμηνο φοίτησης), οι
οποίοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 30 μαθήματα και το 20%
των θέσεων θα καλύπτεται από τους επί πτυχίω φοιτητές με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς
τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 38 μαθήματα.

Διάρκεια προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από 6 Φεβρουαρίου 2017 έως και 28
Φεβρουαρίου 2017 ώρα 12:00. Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την εκπνοή της
προθεσμίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη
διεύθυνση praktiki@unipi.gr, συμπληρωμένα τα έντυπα: αίτηση, βιογραφικό σημείωμα
και αναλυτική βαθμολογία (η οποία μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση
http://students.unipi.gr/). Το αρχείο της αίτησης για πρακτική άσκηση είναι διαθέσιμο στη
σελίδα http://praktiki.unipi.gr/index.php/tmhmata/oik
Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, η λίστα με τα ονόματα των
φοιτητών/φοιτητριών που θα συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, στο χώρο των ανακοινώσεων καθώς και
στην ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
1.

Οι αιτούντες που θα αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αίτηση, αναλυτική
βαθμολογία και βιογραφικό σημείωμα, θα πρέπει :
πριν επισυνάψουν το αρχείο της αίτησης να το μετονομάσουν ως ακολούθως π.χ.
Ονοματεπώνυμο-Αίτηση Πρακτικής Άσκησης 2016-17.doc,
πριν επισυνάψουν το αρχείο της αναλυτικής βαθμολογίας να το μετονομάσουν
ως ακολούθως π.χ. Ονοματεπώνυμο- Αναλυτική Βαθμολογία-Πρακτική Άσκηση
2016-17.html,
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2.

πριν επισυνάψουν το αρχείο του
βιογραφικού σημειώματος να το
μετονομάσουν ως ακολούθως π.χ. CV Ονοματεπώνυμο-Πρακτική Άσκηση 201617.doc,
να αναφέρουν στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος: «ΟΙΚ-Πρακτική Άσκηση
2016-17 – Ονοματεπώνυμο».
π.χ. «ΟΙΚ-Πρακτική Άσκηση 2016-17–
Ονοματεπώνυμο»
Η πρακτική άσκηση διενεργείται μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ». Το σύστημα
«ΑΤΛΑΣ» είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς
που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της
επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης διαθέσιμων
προς επιλογή στα Ιδρύματα.
Για την ολοκλήρωση της αίτησής σας είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στο σύστημα
«ΑΤΛΑΣ» η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της παρακάτω διεύθυνσης:

https://submit-atlas.grnet.gr/Default.aspx?ReturnUrl=%2fSecure%2fInternshipOffices%2fSearchStudents.aspx
επιλέγοντας στο Μενού «Είσοδος» «Προπτυχιακός φοιτητής».
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης στο τηλέφωνο 210 414 2535 κάθε μέρα 10:00-13:00.
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