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Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αθήνα, 31η Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 1172
Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 θα
πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση του Παντείου Πανεπιστημίου βάσει του
Προγράμματος “Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του
Παντείου Πανεπιστημίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018” της Πράξης “Πρακτική
Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου”, με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5000615.
To Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΟΠΑ είναι τρίμηνης διάρκειας και θα
διεξαχθεί κατά το Εαρινό Εξάμηνο του 2018.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/ιες του ΤΟΠΑ που έχουν
ολοκληρώσει το τέταρτο εξάμηνο σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
http://topa.panteion.gr/index.php/praktikh-askhsh/perigrafi-praktikis.
Με βάση τη διαθέσιμη χρηματοδότηση ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών
που θα επιλεγούν στην Πρακτική Άσκηση ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα [συν
δέκα (10) επιλαχόντες/ούσες]. Η μηνιαία αποζημίωση των φοιτητών/ιών θα είναι της
τάξεως των 200 ευρώ περιλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης.
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, παρακαλούνται να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά έως την 16η Νοεμβρίου 2017 στο Γραφείο Πρακτικής του
ΤΟΠΑ στο e-mail praktiki.topa@gmail.com τα παρακάτω τρία δικαιολογητικά
[ΠΡΟΣΟΧΗ: στον τίτλο του e-mail να αναγράφεται το επίθετο του αιτούντος]:
1. αίτηση συμμετοχής στην Πρακτική (να συμπληρωθεί η φόρμα που επισυνάπτεται)
2. βιογραφικό (να συμπληρωθεί η φόρμα που επισυνάπτεται)
3. αναλυτική βαθμολογία (πρόσφατο αντίγραφο)
Στην αίτηση συμμετοχής συμπληρώνονται τα στοιχεία για τρεις επιλογές
συγκεκριμένων θέσεων πρακτικής άσκησης με σειρά προτίμησης, την οποία επιλέγει
ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια από το σύστημα υποστήριξης πρακτικής
άσκησης φοιτητών ΑΕΙ, ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/Default.aspx). Για την
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πρόσβαση των φοιτητών στο ΑΤΛΑΣ, τα στοιχεία πρόσβασης είναι τα στοιχεία
σύνδεσης που χρησιμοποιούνται στον «Έυδοξο» και στην «Ακαδημαϊκή Ταυτότητα».
H εγγραφή του/της υποψηφίου/ας σε κάποιον φορέα στο ΑΤΛΑΣ αποτελεί δήλωση
επιθυμίας συμμετοχής και δεν εξασφαλίζει τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα,
καθώς θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης. [Να μην
επικοινωνήσετε με τους φορείς που επιλέγετε πριν από την αξιολόγηση].
Να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που είναι εκτός συστήματος ΑΤΛΑΣ, στις οποίες
ενδιαφέρεται κάποιος φοιτητής να κάνει Πρακτική, πρέπει να εγγραφούν στο
σύστημα ΑΤΛΑΣ ώστε να μπορεί ο φοιτητής να τις επιλέξει.
Κριτήρια επιλογής, όπως έχουν οριστεί από τη ΓΣ του ΤΟΠΑ, αποτελούν:
 Πρώτον, η ακαδημαϊκή επίδοση έως τη στιγμή της υποβολής αίτησης (με
προτεραιότητα να δίδεται στους/στις φοιτητές/τριες που οφείλουν τα λιγότερα
υποχρεωτικά μαθήματα).
 Δεύτερον, το έτος σπουδών (με προτεραιότητα στους παλαιότερους φοιτητές).
 Τρίτον, συνεκτιμάται θετικά η συνολική βαθμολογική επίδοση, η γνώση ξένων
γλωσσών και ο χειρισμός Η/Υ.
Τα αποτελέσματα της επιλογής των φοιτητών/τριών που θα συμμετάσχουν στο
Πρόγραμμα θα ανακοινωθούν μέσω του ιστότοπου του ΤΟΠΑ στις αρχές Δεκεμβρίου
2017 (http://topa.panteion.gr/index.php/praktikh-askhsh/anakinoseis-praktikis). Το
Πρόγραμμα προβλέπεται να ξεκινήσει περί τα μέσα-τέλη Φεβρουαρίου 2018.
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτέλεσμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται μέσω e-mail ή μέσω του ιστότοπου
http://topa.panteion.gr/index.php/praktikh-askhsh/anakinoseis-praktikis (α) για την
πορεία της διαδικασίας επιλογής, (β) για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων ή/και
την παροχή διευκρινίσεων, (γ) για ενημερωτικές συναντήσεις και συναντησεις με την
Επιτροπή Αξιολόγησης.
Ο επιστημονικά υπεύθυνος
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