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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ 2018
Ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

(ΠΑ) για τους

φοιτητές της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ)
για το έτος 2018. Το Πρόγραμμα ΠΑ αφορά τους φοιτητές του 5ου έτους σπουδών, ενώ
η χρονική διάρκεια για κάθε Π.Α. είναι δύο (2) μήνες και θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί
έως και τις 31 Οκτωβρίου 2017.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) στο
συγκεκριμένο διάστημα του 2018, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες,
ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ:
1. Κάθε φοιτητής πρέπει να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην ΠΑ 2018
ηλεκτρονικά έως και 13/3/2018. Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται υποχρεωτικά μέσω
του

υπερσυνδέσμου

http://praktiki.ntua.gr,

χρησιμοποιώντας

τους

κωδικούς

πρόσβασης στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (central; οι ίδιοι κωδικοί
πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στο εκάστοτε εξάμηνο σπουδών). Η
συμπλήρωση των σχετικών πεδίων θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με κεφαλαία
γράμματα, ακολουθώντας τα εξής βήματα:
•

Ταυτοποίηση στοιχείων από την Κεντρική Υπηρεσία, μέσω αποδοχής των όρων
χρήσης.

•

Συμπλήρωση του συνόλου των υποχρεωτικών πεδίων, τα οποία σημειώνονται με
αστερίσκο, αλλά και των υπολοίπων πεδίων. Υποχρεωτική επιλογή της
τρέχουσας Π.Α. έτους 2018 (πεδίο Πρακτική ΣΕΜΦΕ 2018), διαφορετικά δεν

θα εμφανίζεται η εγγραφή του φοιτητή στο τρέχον πρόγραμμα.. Οι ημερομηνίες
θα πρέπει να εισάγονται χρησιμοποιώντας το σχετικό εικονίδιο.
•

Αποθήκευση της εγγραφής, όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των πεδίων,
πατώντας το σχετικό εικονίδιο («Εγγραφή»).

Κατά την εγγραφή, συμπληρώνεται αυτόματα ως e-mail του φοιτητή αυτό που του έχει
ανατεθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Μετά την ολοκλήρωση
της εγγραφής, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το e-mail του,
επικαιροποιώντας τα στοιχεία εγγραφής του.
2. Μετά την επιτυχή του ηλεκτρονική εγγραφή, κάθε φοιτητής προκειμένου να επιλέξει
το Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά μέχρι 13
Μαρτίου 2018 να συμπληρώσει αίτηση συμμετοχής – επιλογής φορέα στην Π.Α.
έτους 2018. Έντυπα αιτήσεων καθώς και ενδεικτικός κατάλογος με τους φορείς
απασχόλησης που είχαν συνεργαστεί τα προηγούμενα έτη στο πρόγραμμα Π.Α. της
ΣΕΜΦΕ βρίσκονται στη Γραμματεία της Σχολής (νέο κτήριο ΣΕΜΦΕ, 2ος όρ.) και στην
ιστοσελίδα της ΣΕΜΦΕ (htpp:\\www.semfe.ntua.gr, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση).
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία της Σχολής ή ηλεκτρονικά στη
δ/νση semfe@central.ntua.gr).
Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να προτείνουν φορείς που επιθυμούν να συνεργαστούν με
τη ΣΕΜΦΕ σε αντικείμενα εργασίας συναφή με τα γνωστικά αντικείμενά της θα πρέπει
να έρθουν σε επικοινωνία με τη Γραμματεία της ΣΕΜΦΕ (νέο κτήριο ΣΕΜΦΕ, 2ος όρ.,
προσκομίζοντας στοιχεία επικοινωνίας και σχετικό ενημερωτικό υλικό για τους φορείς.
3. Για τους φοιτητές που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΠΑ 2018, μετά την
ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία της
ΣΕΜΦΕ οριστικοί πίνακες με τους φορείς υλοποίησης ΠΑ ανά φοιτητή και θα
οριστούν επόπτες μέλη ΔΕΠ της ΣΕΜΦΕ για την επίβλεψη της πορείας εκτέλεσης της
ΠΑ. Για ορισμένους επόπτες (για τους οποίους θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση) είναι
απαραίτητος ο ορισμός συνάντησης με τον κάθε φοιτητή πριν την έναρξη της ΠΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το
2018 παρακαλούνται να ΜΗΝ απευθύνονται στους επιβλέποντες μέλη ΔΕΠ της ΣΕΜΦΕ
μέχρι να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το γραφείο Π.Α.

4. Πριν ξεκινήσουν την ΠΑ και το αργότερο έως τις 30 Μαρτίου 2018 οι φοιτητές θα
πρέπει να προσκομίσουν στο κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ
(πληροφορίες στο: http://praktiki.ntua.gr/site/contact.php,

Βενούτσου Κερασιά τηλ:

210-772-2031, kerasia@central.ntua.gr) τα εξής:
•

αριθμό ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (ΑΜΑ) ή βεβαίωση απογραφής από ΕΦΚΑ.
Πατήστε εδώ για αναλυτικότερες οδηγίες

•

έντυπο ΙΒΑΝ από τράπεζα (το IBAN πρέπει να έχει το GR και 25 ψηφία) πλήρως
συμπληρωμένο σε όλα του τα πεδία και θεωρημένο, όπου θα αναγράφονται τα
στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να
είναι ο φοιτητής, (στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός,
χορηγείται μια βεβαίωση στον φοιτητή από το γραφείο ΠΑ και ανοίγει έναν
καινούργιο). Πατήστε εδώ για αναλυτικότερες οδηγίες

•

φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιάριου τράπεζας του ανωτέρω τραπεζικού
λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας)

•

φωτοτυπία ταυτότητος

•

έγγραφο από εφορία ή TAXIS ή άλλο όπου να φαίνεται η ΔΟΥ

Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα πρέπει επίσης να
προσκομίσουν στο κεντρικό γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ έως τις 10 του προηγουμένου μήνα
από την έναρξη της ΠΑ υπογεγραμμένα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ φοιτητή,
φορέα υποδοχής (με σφραγίδα του φορέα) και ΕΜΠ (συνολικά 5 υπογραφές) εις
τριπλούν πρωτότυπα (φοιτητής ,φορέας, γραφείο ΠΑ) Το σχετικό έντυπο θα το βρείτε
στο:

http://praktiki.ntua.gr/site/pdf/contract/contract_semfe.pdf.

Οι

φοιτητές

που

επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το δίμηνο Απριλίου –
Μαϊου 2018, παρακαλούνται να προσέλθουν και να το δηλώσουν άμεσα στη
Γραμματεία της ΣΕΜΦΕ (νέα κτήρια ΣΕΜΦΕ, 2ος ορ.) για να διευθετηθούν οι
απαραίτητες διαδικασίες.
6. Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10)
ημερών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν στο κεντρικό Γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ
τα εξής δικαιολογητικά:

•

Πρωτότυπη Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το
φορέα απασχόλησης.

•

Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον επόπτη - μέλος ΔΕΠ της ΣΕΜΦΕ στην
οποία να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής έχει παραδώσει σχετική εργασία – έκθεση
πεπραγμένων ΠΑ.

•

Αντίγραφο της τελικής εργασίας – έκθεσης πεπραγμένων ΠΑ.

•

Ερωτηματολόγιο

φοιτητή

και

ερωτηματολόγιο

φορέα

απασχόλησης,

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, αντίστοιχα.
Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΜΦΕ
(http://www.semfe.ntua.gr/el/announcements/category/internship)

και

στο

κεντρικό

Γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Επισημαίνεται ότι το τρέχον πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της ΣΕΜΦΕ 2018
χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ε.Μ.Π.

Το ποσό της

αποζημίωσης για 2 (δύο) μήνες ΠΑ ανέρχεται συνολικά σε 1172 ευρώ (586 ευρώ ανά
μήνα) και ισχύει για όλους τους απασχολούμενους εντός και εκτός Νομού Αττικής.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

