ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα
πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017 σε επιχειρήσεις σχετικές
με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων παρατείνεται ως τις 31 Μαρτίου 2017.
Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, να
αποστείλουν έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στο e-mail: praktiki@unipi.gr τα ακόλουθα:
 Αίτηση συμμετοχής - βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα
http://praktiki.unipi.gr/index.php/tmhmata/digit
 Βιογραφικό σημείωμα
 Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
Οι αιτούντες που θα αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αίτηση, αναλυτική βαθμολογία και
βιογραφικό σημείωμα, θα πρέπει:

πριν επισυνάψουν το αρχείο της αίτησης (χρειάζεται υπογραφή) 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.doc,

πριν επισυνάψουν το αρχείο του βιογραφικού σημειώματος να το μετονομάσουν ως
ακολούθως π.χ. CV Ονοματεπώνυμο-Πρακτική Άσκηση 2016-17.doc,

να αναφέρουν στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος: «ΨΣ-Πρακτική Άσκηση 2016-17 –
Ονοματεπώνυμο».
Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών σχετικό e-mail
που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις. Σε
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (praktiki@unipi.gr).
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
1.
2.
3.
4.

Τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν περατώσει
Το επιθυμητό αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών κατά την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης
Τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, όσον αφορά τα προσόντα και τις γνώσεις των φοιτητών
Τη διαθεσιμότητα των φοιτητών και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ωραρίου των
εταιρειών
5. Τη συνέντευξη με τον επιστημονικό υπεύθυνο, κατά την οποία διαφαίνονται στοιχεία συγκρότησης της
προσωπικότητας των φοιτητών

Οι φοιτητές οι οποίοι θα επιλεχθούν, μπορούν να προτείνουν εταιρεία για την εκπόνηση της πρακτικής
τους άσκησης, με την προϋπόθεση α) ότι το αντικείμενο της είναι σχετικό με αυτό του Τμήματος και β) ότι
έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία και έχουν γίνει δεκτοί σε αυτές. Διαθέσιμες θέσεις
πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν και μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ
http://atlas.grnet.gr/
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
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