Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Επ. Υπεύθυνος: Επ. Καθ. Δανάη Βενιέρη
e-mail: danae.venieri@enveng.tuc.gr
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης», το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020


Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ΜΗΠΕΡ σαν
προαιρετικό μάθημα χωρίς βαθμολογία και αφορά στους φοιτητές από το τρίτο έτος και μέχρι
το τέλος των σπουδών τους.



Για το τρέχον έτος, το πρόγραμμα θα αφορά την απασχόληση φοιτητών του Πολυτεχνείου
Κρήτης για ένα μήνα σε κάποια επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.



Δεν αποκλείεται η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό αλλά η αμοιβή παραμένει η ίδια.



Η μικτή αμοιβή των φοιτητών έχει οριστεί για το 2017 στα 210,91€ συμπεριλαμβανομένου ενός
μικρού ποσού για ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ.



Η Πρακτική Άσκηση είναι δυνατόν να υλοποιηθεί έως και 31/10/2017.



Η απασχόληση θα είναι συνεχής και πλήρης (8ωρο).



Προκειμένου να συμμετάσχετε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική σελίδα:
http://atlas.grnet.gr/ Σε αυτή τη σελίδα πρέπει να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον κωδικό που
έχετε από την Σχολή. Οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν υπάρχουν στον
ιστότοπο του ΑΤΛΑΝΤΑ:
http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual%20FYPA%20App.pdf



Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ασκηθούν σε α) εταιρείες/υπηρεσίες που θα επιλέξουν
από τον κατάλογο που ήδη υπάρχει στην ιστοσελίδα της Σχολής, (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
β) από την ιστοσελίδα http://atlas.grnet.gr, ή γ) σε εταιρείες - υπηρεσίες που θα έχουν επιλέξει
οι ίδιοι. Επισκεφτείτε και το site
της πρακτικής για σχετικές πληροφορίες:
http://www.tuc.gr/index.php?id=1858



Ακόμα, οι ασκούμενοι, μπορούν να επιλέξουν εταιρεία/υπηρεσία στον νομό Χανίων, στον τόπο
της μόνιμης κατοικίας τους, ή σε άλλο μέρος της Ελλάδας.



Περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Κεντρικού
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στη διεύθυνση: http://www.tuc.gr/internships.html



Επίσης δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση: http://www.tuc.gr/index.php?id=7984

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
Υπεύθυνος: Μπανανή Νικολέτα (Νίκη)
Τηλ: 28210 37452, e-mail: nikininaba@yahoo.gr
Ωράριο Λειτουργίας για το κοινό:
Τρίτη-Παρασκευή: 09:30-14:30 & Δευτέρα:12:00-19:00
Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτική Άσκησης στεγάζεται στο ισόγειο του Κτιρίου Μ3 (δεξιά της Κεντρικής Εισόδου του Κτιρίου (πριν μπεις), η οποία "βλέπει"
το κυλικείο των ΜΗΧΟΠ και βρίσκεται κάτω από τη "στοά").

