ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αθήνα, __ / __ / 2021
Αρ. Πρωτ.: _________

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών &
Περιφερειακών Σπουδών ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί η
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο
πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5032773, Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους στην διεύθυνση
praktiki_deps@panteion.gr της Γραμματεία του Τμήματος, από Τρίτη 16/2/21 έως &

Πέμπτη 25/2/21, προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι:
Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία (από το ΚΕΦΟΙ)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Γράμμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τα
κάτωθι κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη ΓΣ του Τμήματος:
1. . Φοιτητές/φοιτήτριες που είναι στο 7ο ή και στο 9ο εξάμηνο
2. να έχουν ανοίξει κατεύθυνση

3. να έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον είκοσι μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του
Τμήματος για δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής της.

Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν ανέρχεται σε εξήντα (60) άτομα (+ δέκα (10) επιλαχόντες και επιλαχούσες).

Η κατάσταση των ονομάτων των φοιτητών και φοιτητριών θα ανακοινωθεί στον δικτυακό
τόπο του Τμήματος. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός διαστήματος πέντε
(5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής της.

Η τελική κατάσταση των ονομάτων θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Παρατηρήσεις:
1. Φοιτητής/φοιτήτρια που έχει ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δεν έχει δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής.
2. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση έχουν την δυνατότητα υποβολής αίτησης ορκωμοσίας ή/και βεβαίωσης περάτωσης σπουδών
μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης όπως
αυτό αποτυπώνεται στην Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
της Πρακτικής Άσκησης

Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα
Επίκ. Καθηγήτρια

