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΄ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ : «Προσφορά θέσεων Πρακτικής Άσκησης για αλλοδαπούςφοιτητές για το οικονοµικόέτος 2022. στο πλαίσιο του Προγράμµατος |.Α.Ε.5.Τ.Ε.»

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος |.Α.Ε.5.Τ.Ε. (|πτετπετίοπεί Αεεοει'ετίοη ΐοτ …ο Επρεπε οί5τυαεητ5 ίοΓ ΤεςΙπιίωί ΕχρετίΘπςε) προσφέρονται θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε αλλοδαπούςφοιτητές τεχνικών κλάδων από διάφορους φορείς των χωρών-µελών.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συµμετέχει στο εν λόγω Πρόγραµµα προσφέροντας κάθεακαδηµαϊκό έτος έως έξι (6) θέσεις πρακτικής. Αυτές οι θέσεις κατανέμονται συνήθως σεσυγκεκριμένα Εργαστήρια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους φοιτητές προκειμένου γιατην απόκτηση τεχνικής εµπειρίας και με συγκεκριμένο αντικείμενο. Ενδεικτικά, την τελευταίατριετία έχουν απασχολήσει φοιτητές στο πλαίσιο του Προγράμµατοςτα εξής Εργαστήρια:

. Ανθοκομίας & ΑρχιτεκτονικήςΤοπίου
- ΒελτίωσηςΦυτών και Γεωργικού Πειραµατισμού
. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίµων
. Γαλακτοκομίας

Συνηµμένα σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. 12054/15.03.2022 σχετικό έγγραφο που µαςκοινοποιήθηκε με το από 15.03.2022 ηλεκτρονικό μήνυµα της |.Α.Ε.5.Τ.Ε. δισκο (ΕθνικόΜετσόβιο Πολυτεχνείο) και παρακαλούµε να εξετάσετε σε συνεργασία με τους Διευθυντές τωνΕργαστήριων του Τμήματός σας εάν υπάρχει πρόθεση να προσφερθεί μία (1) θέση ΠρακτικήςΆσκησης για το οικονομικό έτος 2022.

Εάν υπάρχει ενδιαφέρον για προσφορά περισσότερων θέσεων από εργαστήρια του Τµήματόςσας, παρακαλούµε να τις δηλώσετε κατά σειρά προτεραιότητας, ώστε οι πλεονάζουσες νατεθούν ως …επιλαχούσες και να καλυφθούν εάν και μόνον υπάρξει κενή θέση από άλλο Τµήμα.
Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, παρακαλούμε θερμά για τη διαβίβαση τηςαπάντησής σας προς το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµμάτων του Γ.Π.Α. έως τις 30.03.2022.Στη συνέχεια θα ενημερώσουµε τον Εθνικό Συντονιστή για τις προσφερόµενες θέσεις με τηνεπισήμανση ότι η πρόσβαση στα εργαστήρια θα πραγµατοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσεςυπουργικές! αποφάσεις σχετικά με τον έλεγχο της πανδηµίας. Η τελική απόφαση για τηνδιάθεση μίας ή περισσοτέρων θέσεων πρακτικής άσκησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τοσυνηµμένοΈντυπο θέσης πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίεςγια το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ.

Το. παρόν έγγραφο Θα σταλεί ΜΟΝΟΝ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παραµένουµε στηδιαθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.
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Νικόλαος Δέρκας

Συνηµµένα: Σελίδες Τέσσερις (4)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΠΡΟΣ:
- Καθηγητή κ. Ε. Παπλωµατό, Πρόεδρο του Τµήματος ΕΦΠ

- Καθηγητή κ. Ι. Αργυροκαστρίτη, Πρόεδρο του Τμήµατος ΑΦΠ&ΓΜ
- Καθηγητή κ. Κ. Μουντζούρης, Πρόεδρο του Τμήµατος ΕΖΠ
Καθηγητή κ. Η. Ηλιόπουλο, Πρόεδρο του Τμήµατος Β

Καθηγητή κ. Ε.Δροσινό, Πρόεδρο του Τμήματος ΕΤ8ΔΑ
Καθηγητή κ. Ε. Κλωνάρη, Πρόεδρο του Τµήματος ΑΟ&Α
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