1η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα
Πρακτική Άσκηση 2017 για τους Φοιτητές της
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών
Χανιά, Τρίτη 25-4-2017
Προσκαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
της Πρακτικής Άσκησης το 2017 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα και αποστέλλοντας στο Γραφείο
Πρακτικής (nikininaba@yahoo.gr) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική
βαθμολογία από το ΚΕΦ και υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση).

https://goo.gl/forms/W38aWtkYWMWQyTi63

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησης τους θα τους σταλεί επιβεβαιωτικό email. Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβουν e-mail παρακαλούνται να επικοινωνήσουν
τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (δείτε κάτωθι).
Συνολικά θα διατεθούν 60 θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές
ΗΜΜΥ και οι περισσότερες εκ τις οποίες θα πρέπει να είναι στον ιδιωτικό τομέα.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να
έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Κυριακή 7 Μαΐου.
Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο
πρόγραμμα χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α αφορά τα ελάχιστα κριτήρια που
πρέπει να ικανοποιούν οι φοιτητές για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ η
ομάδα Β, βοηθά στην ταξινόμηση των φοιτητών, ώστε να επιλεχθούν οι 60
πρώτοι, εφόσον βεβαίως η ζήτηση είναι μεγαλύτερη των προσφερόμενων θέσεων.
Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών Η.Μ.Μ.Υ για το 2017 είναι τα εξής:

Κριτήρια Ομάδα Α:




Να είναι εγγεγραμμένοι στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής
Η.Μ.Μ.Υ. και να διατηρούν την ιδιότητα του προπτυχιακού φοιτητή μέχρι
την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης.
Να έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο των σπουδών τους.





Να μην έχουν ξανασυμμετάσχει σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά το
παρελθόν, δηλαδή να μην έχουν εγγραφεί ως «ωφελούμενοι» του
προγράμματος κατά το παρελθόν.
Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων,
ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών τους, όπως φαίνεται στο παρακάτω
πίνακα:
Εξάμηνο
φοίτησης

Αριθμός
Μαθημάτων

6ο
8ο
10ο
12ο και άνω

15
20
25
30

Κριτήρια Ομάδα Β:

Ο αλγόριθμος κατάταξης των φοιτητών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών για την τρέχουσα περίοδο θα είναι ο εξής:

* Ο συνολικός αριθμός ECTS για δίπλωμα χωρίς διπλωματική ισούται με 270, ενώ εάν ο παρανομαστής
του κλάσματος είναι μηδέν, δηλαδή ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα τότε θα τίθεται ίσος με τη
μονάδα. Για εισακτέους πριν το 2008 θα χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες.

Διευκρινίζεται ότι ο επαυξητικός συντελεστής για τις ευπαθείς ομάδες ορίζεται σε
1.1.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την Αίτηση
Πέρα από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, οι φοιτητές κατά την
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά)

πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από το ΚΕΦ, όπου θα φαίνονται
το εξάμηνο φοίτησης, ο αριθμός των ECTS των ολοκληρωμένων μαθημάτων, ο
μέσος όρος βαθμολογίας κ.λπ. Το έντυπο μπορεί να ζητηθεί από το ΚΕΦ κατ’ ιδίαν
ή και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kef@isc.tuc.gr .
Επίσης, σε περίπτωση υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, ο φοιτητής θα πρέπει να
προσκομίσει υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρει την
ευπαθή ομάδα στην οποία ανήκει, ενώ ενδέχεται μελλοντικά να ζητηθούν και
πρόσθετα δικαιολογητικά. Δείτε πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης (συνημμένο).
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σκαναρισμένα στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης, στη διεύθυνση: nikininaba@yahoo.gr, ΠΡΙΝ την καταληκτική
ημερομηνία της πρόσκλησης.

Διαδικασία
Η αρχική λίστα των επιλεχθέντων φοιτητών θα εγκριθεί από τριμελή επιτροπή,
ενώ θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές,
επιλεχθέντες και μη, θα ενημερωθούν μέσω e-mail, ενώ θα υπάρξει περιορισμένος
χρόνος για υποβολή ενστάσεων στους μη επιλεχθέντες (3 εργάσιμες μέρες). Οι
τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί
από τη συνέλευση της σχολής, οπότε και θα προκύψουν τα οριστικά
αποτελέσματα.
Μετά την οριστικοποίηση των επιλεχθέντων φοιτητών, το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης θα επικοινωνήσει μέσω e-mail με τους επιλεχθέντες φοιτητές, για την
συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την κατάρτιση
συμβάσεων, αλλά πρωτίστως για την επιλογή των φορέων υποδοχής των
φοιτητών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Στην κατεύθυνση αυτή, οι
ενδιαφερόμενοι φοιτητές προτρέπονται να επισκέπτονται τον ιστότοπο της
πρακτικής για να είναι ενήμεροι για τη διαδικασία και να προετοιμάζονται για την
ταχύτερη προώθηση της διαδικασίας.

Έτσι, για την εκτενέστερη ενημέρωση για το πρόγραμμα και την επιλογή
φορέων απασχόλησης, μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο της
Πρακτικής στο:
http://www.tuc.gr/index.php?id=1853

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε ή να επισκέπτεστε το Κεντρικό Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και την κ. Μπανανή Νικολέτα.
τηλ: 28210 37452, e-mail: nikininaba@yahoo.gr
Δευτέρα: 12:00-19:00, Τρίτη-Παρασκευή: 9:30-14:30.

Θέση Γραφείου Πρακτικής: Ισόγειο ΜΗΧΟΠ, Κεντρικό Κτήριο (δεξιά της κεντρικής
εισόδου κάτω από τη «στοά», για το κυλικείο).

Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση για το 2017
Γενικά, το πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Πολυτεχνείου Κρήτης» συνεχίζεται και το 2017. Και φέτος το πρόγραμμα θα
αφορά στην απασχόληση φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα μήνα σε
κάποια επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.
Η μικτή αμοιβή των φοιτητών έχει οριστεί φέτος στα 210,91ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού ποσού για ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ.
Ο χρόνος εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης περιορίζεται από την ημερομηνία
λήξης του προγράμματος που είναι η 31/10/2017. Η απασχόληση θα είναι συνεχής
και πλήρης (8ωρο).
Ο τόπος διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι οπουδήποτε στην
Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, εφόσον βεβαίως ο φοιτητής μπορεί να
εξασφαλίσει τη διαμονή του εκεί. Προφανώς, τα Χανιά και ο τόπος καταγωγής του
κάθε φοιτητή είναι οι πρώτες, αλλά όχι οι μοναδικές επιλογές.

==============================================
Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης με
φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 –
2020, Άξονες προτεραιότητας 7,8 «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Φορέας χρηματοδότησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμό.

