ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ:
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τζόγια Καππάτου (joya@ece.upatras.gr)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ’ ΕΤΟΥΣ και άνω

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές ότι
κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2016-17) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα
«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» σύμφωνα με την
τροποποίηση της πρόσκληση ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ. 11108/01-9-2016 με
τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου
38 φοιτήτριες/ές, που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα, θα έχουν τη
δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε συναφείς με το
αντικείμενο του Τμήματος επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου
Δημόσιου τομέα.
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρείς (3) συνεχόμενοι μήνες, εντός του
χρονικού διαστήματος Δεκέμβριος 2016 έως και Σεπτέμβριος 2017, με
συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον
ακαδημαϊκό επιβλέποντα της πρακτικής άσκησης, ο οποίος είναι ο επιβλέπων της
Διπλωματικής τους εργασίας. Οι φοιτητές/τριες του Δ’ έτους μπορούν να
αρχίσουν την πρακτική άσκηση, εφ’ όσον επιλεγούν, μετά τον ορισμό του
επιβλέποντα της Διπλωματικής τους εργασίας, κατά τα λοιπά θα ακολουθήσουν
τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τη διαδικασία αίτησης και το
σχετικό έντυπο καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής περιγράφονται
στο έντυπο αυτό.
Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορείτε να αποστείλετε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: joya@ece.upatras.gr.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Δημοσιοποίηση ανακοίνωσης προγράμματος για το έτος 2016/17
02/11/ 2016
Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής
13/11/2016
Δυνατότητα έναρξης πρακτικής άσκησης
1/12/2016
Λήξη πρακτικής άσκησης
30/09/2017
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Αναζητήστε το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» στην ιστοσελίδα.
Αποθηκεύστε το στον υπολογιστή σας, συμπληρώστε το, μετονομάστε το ως
«ΕΠΩΝΥΜΟ_ΑΙΤΗΣΗ»
και αποστείλετέ το, μαζί με το πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας, εντός των προβλεπομένων ημερομηνιών στη διεύθυνση: joya@ece.upatras.gr
Μετά την κατάθεση της αίτησης θα λάβετε ηλεκτρονική επιστολή επιβεβαίωσης της
παραλαβής της.
2. Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/4Cxw1p0JCId4Z0XS2
Προκειμένου να τη συμπληρώσετε θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στα google apps από το
λογαριασμό που διαθέτετε στο πανεπιστήμιο (upnet/upatras id). Ειδικότερα:
α.Ενεργοποιείτε την πρόσβαση στις υπηρεσίες google: Αφού συνδεθείτε με τα στοιχεία σας
στο https://mussa.upnet.gr, μεταβαίνετε στην καρτέλα “ο λογαριασμός μου”, “οι υπηρεσίες μου”,
"πρόσβαση στις υπηρεσίες Google (ΟΝ)", και πατάτε “αποθήκευση αλλαγών”. Η υπηρεσία
ενεργοποιείται μετά από 1 ώρα.
β.Πληκτρολογήστε για είσοδο το νέο σας email που έχει τη μορφή username@g.upatras.gr
γ.Ανακατευθύνεστε στην σελίδα ταυτοποίησης και εξουσιοδότηση του Πανεπιστημίου Πατρών
δ.Εισάγετε τα στοιχεία του Upnet ID σας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των ασκουμένων θα βασιστεί στο χρόνο σπουδών, στον αριθμό επιτυχώς
εξετασθέντων μαθημάτων και το μέσο όρο της βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων
μαθημάτων.
Σύνδεσμοι
1. Πρακτική Άσκηση Παν/μίου Πατρών (https://praktiki.upatras.gr/).
2. Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
(http://atlas.grnet.gr/).
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί:
 στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: praktiki.upatras.gr https://praktiki.upatras.gr
 στην ιστοσελίδα του Τμήματος
και θα τοιχοκολληθεί:
 στη Γραμματεία του Τμήματος
 στο Γραφείο του Επ. Υπεύθυνου

