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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (2)
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΤΗΜΜΥ για το έργο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018-2019, σας
ανακοινώνω τα παρακάτω:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτητές/ριες φοιτούν στο 3ο, 4ο ή 5ο έτος σπουδών και
δεν έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΗΜΜΥ στο παρελθόν.
(Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν και επί διπλώματι φοιτητές εφόσον υπάρχουν
θέσεις και κυρίως αν είναι στον κατάλογο των φοιτητών οι οποίοι είχαν κάνει αίτηση προηγούμενη χρονιά και δεν επελέγησαν)
ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε έναν κύκλο:
1. από 01-07-2019 έως 31-08-2019.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Θα δοθούν 77 θέσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΗΜΜΥ.
Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες είναι περισσότερες από 77, τότε θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι:
- για τον πρώτο κύκλο η Τετάρτη 15-5-2019 (10:59)
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ΦΟΡΕΙΣ
1. Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε κάποιον φορέα (π.χ. ιδιωτική επιχείρηση, τεχνικό
γραφείο κ.λπ.) που γνωρίζετε και έχετε συνεννοηθεί μαζί τους αλλά δεν βρίσκονται
στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ, τότε θα πρέπει να μου κοινοποιήσετε την επωνυμία και τα
στοιχεία επικοινωνίας του φορέα, συμπληρώνοντας τη φόρμα: https://goo.gl/3WuZt7
προκειμένου να μεριμνήσω για την εγγραφή του φορέα στο http://atlas.grnet.gr/ .
2. Αν επιθυμείτε να εργαστείτε στο ΔΕΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), στον ΑΔΜΗΕ, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, τότε θα πρέπει να μου
το κοινοποιήσετε το συντομότερο δυνατόν!!! Για εσάς δεν ισχύουν οι παραπάνω
ημερομηνίες γιατί θα πρέπει πριν από την αίτησή σας να έχω ζητήσει να αναρτηθούν
στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ οι εν λόγω θέσεις
3. Λόγω των περιορισμών της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, προτεραιότητα θα έχουν
για όλο το Δ.Π.Θ. οι αιτήσεις προς τον ιδιωτικό έναντι του δημόσιου φορέα.
4. Αν ΔΕΝ έχετε καταλήξει σε κάποιον φορέα, τότε μπορείτε να με ρωτήσετε μήπως
μπορέσω και βοηθήσω, αλλά προσοχή!, με την προϋπόθεση ότι θα είστε “διαβασμένοι” για τη διαδικασία. J
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο Γραφείο Πρακτικής άσκησης
Δ.Π.Θ., τις οποίες συζητήσαμε στη συνάντηση για την ενημέρωση των φοιτητών τυ
Τμήματος ΗΜΜΥ. Παρακαλώ μελετήστε προσεκτικά αυτόν το οδηγό!
2.

Αν δεν ανοίγει ο σύνδεσμος για την αίτηση συμμετοχής στην §Α του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠΘ, δοκιμάστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://goo.gl/osDQwe

3.

Για το λογαριασμό που έχετε σε οποιαδήποτε Τράπεζα είτε ως πρώτος δικαιούχος
είτε ως συνδικαιούχος, συμπληρώστε και υπογράψτε το έντυπο: ΔΗΛΩΣΗ Τραπεζικού– Λογαριασμού– Φοιτητή– .

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για τον πρώτο κύκλο
θα ξεκινήσει τη Τετάρτη 15-05-2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17-05-2019
Συγκεκριμένα, για κατάθεση δικαιολογητικών μπορείτε να περάσετε από το γραφείο τις
ακόλουθες ημερομηνίες/ώρες:
ΤΕΤ
15-05-2019, 09:00-11:00
ΠΕΜ
16-05-2019, 09:00-11:00
ΠΑΡ
17-05-2019, 09:00-12:00
Για τυχούσες διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μου με τους παρακάτω τρόπους:
Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος
Εργαστήριο Μηχανοτρονικής & Αυτοματισμών Η-Μ Συστημάτων
Πανεπιστημιούπολη - Κιμμέρια , 67100, Ξάνθη
Tηλεφ. :25410 79517
Κινητό :6972 244735 (και viber)
Skype name: sgmour
Facebook: Spyros G Mouroutsos
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: για τη διαχείριση του έργου θα απαιτηθεί αρκετή γραφειοκρατική εργασία.
Κάθε εθελοντική (?) βοήθεια θα …εκτιμηθεί ;-)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ -2: η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και στους φοιτητές του 1ου και 2ου
έτους με σκοπό να τους ενημερώσει για τη δυνατότητα μελλοντικής Πρακτικής Άσκησης
ώστε να μπορούν, πιθανόν, να προγραμματίσουν τις σπουδές και τη φοιτητική ζωή τους.
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