ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη 2

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ημερομηνία: 17/02/2020
Τηλέφωνο: 210-5381227
E-mail: eee@uniwa.gr,
patsisg@uniwa.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΟΠΣ 5033193) (ΕΣΠΑ)
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20
(ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ Π.Ε.)
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών
Μηχανικών, οι οποίοι ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση
πτυχίου Π.Ε., ότι για την περίοδο Μάρτιος – Μάιος 2020, υπάρχουν πενήντα (50)
θέσεις πρακτικής άσκησης τρίμηνης διάρκειας μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΟΠΣ 5033193)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΕΣΠΑ) με πιθανές ημερομηνίες έναρξης στις 15/03/2020, 01/04/2020, 15/04/2020,
01/05/2020 και 15/05/2020.
Οι φοιτητές

που πληρούν

τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να

πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να
καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αναλυτική Βαθμολογία
3. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ αποδεικτικά στοιχεία των

κριτηρίων

που θεωρείτε

ότι σας αφορούν σαν υποψήφιο/α φοιτητή/τρια για διεξαγωγή Πρακτικής
Άσκησης. (Οικονομικά, κοινωνικά, υγείας)
μέχρι και την Τρίτη 03/03/2020.
Η επιλογή των φοιτητών εφόσον είναι περισσότεροι από τις θέσεις, θα γίνει
με μοριοδότηση (τα κριτήρια θα τα βρείτε στο απόσπασμα του πρακτικού
συνέλευσης του Τμήματος στο χώρο εγγράφων στο eclass στο μάθημα Πρακτική
Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 05/03/2020

στην

ιστοσελίδα του Τμήματος.
O φοιτητής, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει εγγράφως προς στην Επιτροπή
Πρακτικής Άσκησης με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Η αποζημίωση των φοιτητών, ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα,
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης.
Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν
φοιτητές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν
και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ.
http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν
απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής
Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η
δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος
ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

