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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση 
Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π.  «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει 
τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε τελειόφοιτους φοιτητές του τμήματος, στα 
πλαίσια ή παράλληλα με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. 
Για το έτος  2013,  προβλέπεται  η  άσκηση  77  φοιτητών στην Ελλάδα  διάρκειας  (3) τριών 
(συνεχόμενων) μηνών.

Ημερομηνία  Έναρξης   Πρακτικής :    1/4/2013
Ημερομηνία  Λήξης       Πρακτικής :  31/8/2013

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η αποζημίωση των ασκούμενων ανέρχεται στα 330,30 € μηνιαίως.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις διατιθέμενες θέσεις, η επιλογή θα γίνει βάσει: α) 
Τους μέσους όρους βαθμολογίας των τεσσάρων πρώτων ετών, β) της βαθμολογίας σε τυχόν 
προαπαιτούμενα μαθήματα για συγκεκριμένα θέματα πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους διδάσκοντες που επιβλέπουν τη 
διπλωματική  τους  εργασία  ή  που  έχουν  γνωστικό  αντικείμενο  συναφές  με  το  θέμα  που 
επιθυμούν  να  έχει  η  πρακτική  τους  άσκηση.  Επίσης  οι  φοιτητές  ενθαρρύνονται  στο  να 
έρχονται σε επαφή με φορείς που δυνητικά μπορούν να υλοποιήσουν την Πρακτική ώστε να 
προκύψουν περισσότερες προσφερόμενες  θέσεις.  Το Τμήμα «διαφημίζει» την Πρακτική με 
επιστολές,  ανακοινώσεις  και  ημερίδες.  Προτιθέμεθα  να  οργανώσουμε   και  ημερίδες 
ενημέρωσης  με φορείς όπως το Τεχνολογικό Πάρκο,  το CORALIA, η ΕΝΕΒΗ κ.λπ.

Στη  συνέχεια,  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  αίτηση στη  Γραμματεία  του  τμήματος  (κ.  Ελένη 
Μιχαλά,  2ος όροφος),  μαζί  με  συνοπτικό  (μέχρι  2  σελίδες)  βιογραφικό  σημείωμα  και 
φωτοτυπία καρτέλας, όπου θα αναφέρεται ο Μ.Ο. της βαθμολογίας ανά έτος,  το αργότερο 
μέχρι 30/4/2012. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί  ο αριθμός θα δοθεί παράταση.
Όσοι είχαν κάνει αίτηση την προηγούμενη φορά και δεν επελέγησαν μπορούν  να ανανεώσουν 
απλώς την αίτηση τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι ασκούμενοι φοιτητές δεν μπορούν να καταστούν διπλωματούχοι κατά 
την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
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