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Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χρήστος Φραγκονικολόπουλος 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ενημερώνονται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της 

Πρακτικής Άσκησης κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013, 

ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: 

 

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με αποστολή 

email στη κα Μπάνου (banou@jour.auth.gr) έως την Τρίτη 12/2/2013. 

2. Κατάθεση έντυπης αναλυτικής βαθμολογίας από όλους όσους έχουν 

αποστείλει email ενδιαφέροντος στη θυρίδα της κας Μπάνου έως την 

12/2/2013. 

 

Η ανακοίνωση των επιλεγέντων φοιτητών θα γίνει στις 15/2/2013 στην ιστοσελίδα 

της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, ενώ θα αναρτηθεί και στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων της Πρακτικής Άσκησης. 

 

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο της κας Μπάνου στις 

18/2/2013 και ώρες 12:00 – 14:00 και στις 20/2/2013 και ώρες 10:00 – 12:00 και να 

καταθέσουν τις συμπληρωμένες αιτήσεις τους με όλα τα στοιχεία τους, καθώς και τη 

σειρά προτίμησης για το φορέα όπου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική 

τους Άσκηση. (Η ανακοίνωση για τους διαθέσιμους φορείς για το τρέχον εξάμηνο θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα εντός των επόμενων ημερών). 

  

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του Τμήματος στην 

καρτέλα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http://www.jour.auth.gr/?page_id=510 και 

τιτλοφορείται «Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Υπεύθυνη 

Δήλωση».   

 

Παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε όλα τα πεδία πριν καταθέσετε την αίτησή 

σας, καθώς είναι απαραίτητα για τη σύναψη της σύμβασής σας με την Επιτροπή 

Ερευνών του ΑΠΘ, η οποία και πρέπει να κατατεθεί εντός 10 ημερών. 

 

Η ανακοίνωση της αντιστοίχισης φορέων – φοιτητών θα γίνει από την ιστοσελίδα της 

πρακτικής άσκησης στις 22/2/2013, ενώ επίσης θα αναρτηθεί και στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων της Πρακτικής Άσκησης. 

 

Όσοι δε διαθέτετε αριθμό μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) θα σας χορηγηθεί βεβαίωση κατά 

την πρώτη ημέρα της πρακτικής (1/3/2013), ώστε να βγάλετε Αριθμό Μητρώου από 

το ΙΚΑ της Πλατείας Αριστοτέλους. Η βεβαίωση για την έκδοση ΑΜΑ θα σας δοθεί 
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στις 25/2/2013 και ώρες 11:30 – 13:00 από το γραφείο της κας Μπάνου. 

 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω 

email: 

banou@jour.auth.gr 

katerina.kostopoulou@gmail.com  
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