ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Βήμα 1ο Βγαίνει πρόσκληση ενημέρωσης των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
Βήμα 2ο Οι φοιτητές/ριες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης συμπληρώνοντας και καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά - αίτηση και
αναλυτική βαθμολογία - στα οποία δηλώνεται η πρώτη τους προτίμηση για τον κλάδο ή το φορέα
απασχόλησης.
Βήμα 3ο Ενημερώνονται για τους φορείς απασχόλησης για το τρέχον εξάμηνο και για τον αριθμό
των θέσεων που κάθε φορέας προβλέπει να απασχολήσει.
Βήμα 4ο Γίνεται επιλογή των φοιτητών/ριών με τη διαδικασία της συνέντευξης
δημοσιοποιείται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

και

ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ

1. Αίτηση Συμμετοχής
Θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε α)την αίτηση συμμετοχής (βλέπε Έντυπο Αίτησης
Ασκούμενου Φοιτητή), β) την Αναλυτική Βαθμολογία, (από τη Γραμματεία)
Ημερομηνίες συμπλήρωσης των αιτήσεων:
Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 έως και Τετάρτη 21 Μαΐου 2014
2. Εάν έχετε δικό σας φορέα πρακτικής άσκησης όπου επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την Π.Α
Ο φορέας πρακτικής άσκησης θα πρέπει να συμπληρώσει το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που
επιθυμείτε να πάτε. Στη συνέχεια, να εγγραφεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ :
ΑΤΛΑΝΤΑ:
http://atlas.grnet.gr/ και να ζητήσει τις θέσεις που μπορεί να απασχολήσει
(αναφέροντας το Τμήμα –ΤΜΣ- και το Πανεπιστήμιο – Αιγαίου- ).
3.Προετοιμασία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης (εφόσον εγκριθεί η ένταξή σας στο Πρόγραμμα)
o
o

Εγγραφή ηλεκτρονικής υποβολής στον ΑΤΛΑΝΤΑ http://atlas.grnet.gr/
Θα πρέπει να πάτε στο ΙΚΑ–να κάνετε αίτηση για ΑΜΑ και ΑΜΚΑ (Αρ. Μητρώου
Ασφαλιζομένου). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκομίσετε στο ΙΚΑ το ΑΦΜ σας (Αρ.
Φορολογικού Μητρώου) και σε περίπτωση που δεν έχετε θα πρέπει να βγάλετε από αρμόδια
Δ.Ο.Υ, καθώς και φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας. Σε περίπτωση που έχετε
αριθμό ΑΜΑ και ΑΜΚΑ δεν απαιτείτε η διαδικασία.

Επίσης, Θα σας δοθεί μια βεβαίωση από το πανεπιστήμιο ότι έχετε κάνει αίτηση για την πρακτική, την
οποία και θα έχετε μαζί σας όταν πάτε στο ΙΚΑ.
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Τα Παρακάτω Στοιχεία Είναι απαραίτητα στο ΙΚΑ
Α.Μ Εργοδότη:
090264862
Επωνυμία:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογ/μος Ερευνας
Διεύθυνση:
Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη
ΔΟΥ:
Μυτιλήνης
Τους αριθμούς ΑΦΜ και ΑΜΑ μαζί με την υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να τα καταθέσετε στο
γραφείο πρακτικής άσκησης. (κ. Χρυσαφίνα Ελένη, κτ. 7ης Μαρτίου, 1ος όροφος, τηλ. 22410-99280)

ΤΕΛΟΣ, Παρακαλείστε να ελέγχετε το e-mail του Πανεπιστημίου συστηματικά καθώς θα
χρησιμοποιηθεί σαν το κύριο μέσο επικοινωνίας μαζί σας κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας
άσκησης.

