
Η Ελλάδα, στην προσπάθεια της να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό,
προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους, συμμετέχει στην
παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση Ι.Α.Ε.δ.Τ.Ε. Α.δ.Ε.1. από το 1958. Η ευθύνη για την
επεξεργασία και διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, που κυρίως συνίσταται στην
εξεύρεση θέσεων απασχόλησης για πρακτική άσκηση τόσο των ελλήνων φοιτητών στο
εξωτερικό, όσο και των αλλοδαπών φοιτητών στην Ελλάδα, έχει ανατεθεί στο Τμήμα
Ανταλλαγής Φοιτητών (Ι.Α.Ε.8.Τ.Ε.) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Στο πλαίσιο αυτό και επειδή το πρόνραιιιια στηρίζεται αποκλειστικά στην αργή της
αμοιβαιότητας, για να μπορέσει η χώρα μας να στείλει φοιτητές στο εξωτερικό για πρακτική
άσκηση, πρέπει να εξασφαλισθεί στην Ελλάδα ο αντίστοιχος αριθμός θέσεων για τους
αλλοδαπούς φοιτητές των χωρών-μελών της Οργάνωσης. Είναι προφανώς, υψίστης σημασίας
η εξεύρεση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού θέσεων πρακτικής άσκησης, αφού με αυτό
τον τρόπο εξυπηρετείται η ανάγκη των ελλήνων φοιτητών για επιμόρφωση και επέκταση της
γνώσης και εμπειρίας τους, μέσα από την ενασχόληση τους σε σημαντικούς τομείς διεθνών και
παγκόσμιων κέντρων έρευνας και εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών. Παράλληλα δίδεται η
ευκαιρία στους αλλοδαπούς φοιτητές, που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στη
χώρα μας, να έρθουν σε επαφή με την ελληνική παραγωγική κοινότητα και να προβάλλουν τα
τεχνολογικά επιτεύγματα της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού απευθυνόμεθα σε εσάς και ευελπιστούμε ότι και το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος θα μας στηρίξετε στο επιτελούμενο έργο μας, προσφέροντας τις αναγκαίες
θέσεις πρακτικής άσκησης για αλλοδαπούς φοιτητές, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

Θέμα: Προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης για αλλοδαπούς φοιτητές στο Τμήμα
Ανταλλαγής Φοιτητών του Ε.Μ.Π

Προς: Το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
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Συνημμένα: Έντυπο θέσης πρακτικής άσκησης και οδηγίες συμπλήρωσης του.

ΑΚΡΙΒΕ^,ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ρχείου

Εσωτ. Αιανοιιύ:

-Γραφείο Πρύτανη
-Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων, Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητών Ι.Α.Ε.8.Τ.Ε.

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Ο Πρύτανης

•Η χρονική διάρκεια των θέσεων προσδιορίζεται κατ' ελάχιστο στις 6
εβδομάδες, με δυνατότητα επέκτασης σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

•Τα τυπικά προσόντα, το πεδίο εξειδίκευσης καθώς και το αντικείμενο των
θέσεων ανάγονται στην αποκλειστική σας αρμοδιότητα.

•Για τη στοιχειώδη κάλυψη των εξόδων διαβίωσης των αλλοδαπών φοιτητών
που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στη χώρα μας (διαμονή,
διατροφή, μετακινήσεις κλπ), έχει καθιερωθεί καθαρή αιιοιβή ύ^ους 100
ευοώ εβδομαδιαίως (τυχόν κρατήσεις που μπορεί να υπάρχουν δεν έχουν
συμπεριληφθεί στο ως άνω ποσό).

Προσβλέποντας για ακόμη μία φορά στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε εκ των
προτέρων για τη βοήθεια σας στο έργο μας και παραμένουμε στη διάθεση σας για
οποιεσδήποτε αναγκαίες διευκρινίσεις.



Για το Εργαστήριο (υπογραφή, σφραγίδα)

_] Δεν απαιτείται: Γ] Επιθυμητή: [_Προϋπηρεσία: Υποχρεωτική: [_

Αλλες απαιτήσεις:

Απαιτούμενες γνώσεις ξένων γλωσσών: _

Χρόνος σπουδών που πρέπει να έχει συμπληρώσει ο φοιτητής/τρια:
Επιθυμητή Υπηκοότητα: [

Απαιτούμενα προσόντα φοιτητή
Σχολή φοίτησης, ειδικότητα:

Καθαρέ^ αποδοχέ^ Φοιτητή ανά εβδομάδα: 100 ευρώ (δε συμπεριλαμβάνονται τυχόν κρατήσεις)
Λοιποί όροι επιστημονικού υπευθύνου:

Το Εργαστήριο θα παραμείνει κλειστό -αν υπάρχει τέτοια περίπτωση- για το χρονικό διάστημα:
από: [] έως: []

Λήξη άσκησης (ημερομηνία):|_

_] επαγγελματικός:)
^ μέγιστο :|_Χρονικό διάστημα άσκησης σε εβδομάδες: ελάχιστο: [_

Έναρξη άσκησης (ημερομηνία): [_

Χαρακτήρας άσκησης: επιστημονικός: [_

Περιγραφή περιεχομένου θέσης πρακτικής άσκησης (στα αγγλικά):_

Αριθμός προσωπικού^

Λεπτομέρειες θέσης πρακτικής άσκησης
Τόπος άσκησης (Τομέας, Εργαστήριο):

Ε-ιυπίΙ

Πληροφορίες Εργαστηρίου
Αγγλικός Τίτλος Εργαστηρίου:
Πρόσωπο Υπεύθυνο για την παρούσα θέση:_
Σχολή:
Τηλέφωνα:
Προϊόντα, κύκλος εργασιών:
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>Οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής εξάσκησης στο Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητών (Ι.Α.Ε.8.Τ.Ε.) αφορούν την
απασχόληση αλλοδαπών φοιτητών/τριών με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας σχετικής με το γνωστικό
αντικείμενο των σπουδών τους. Για κάθε θέση πρακτικής εξάσκησης που προσφέρεται, δίνεται η ευκαιρία σε

έναν Έλληνα/ίδα φοιτητή/τρια των Α.Ε.Ι. να κάνει την πρακτική του άσκηση σε εταιρεία ή Παν/μιο στο
εξωτερικό, στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας.

>Πληροφορίες Εργαστηρίου: Στο χώρο του πεδίου πρόσωπο υπεύθυνο για την παρούσα θέση παρακαλούμε
να μας γνωρίσετε τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση

του.

>Λεπτομέρειες θέσης πρακτικής άσκησης: Στο χώρο του πεδίου τόπος άσκησης συμπληρώνεται ο Τομέας
καθώς και το Εργαστήριο στο οποίο θα ασκηθεί ο φοιτητής/τρια.

>Περιγραφή περιε^ομένου θέσης πρακτικής άσκησης: Είναι πολύ σημαντικό ο υπεύθυνος για τη θέση να
περιγράψει συνοπτικά και με σαφήνεια το αντικείμενο απασχόλησης του φοιτητή/τριας. Η πληροφορία αυτή θα

χρησιμεύσει για την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης, από τους ενδιαφερομένους αλλοδαπούς φοιτητές/τριες.
Το πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά για κάθε προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης
στην αγγλική γλώσσα.

>Διάστημα πρακτικής άσκησης: ©α πρέπει να δοθεί το μέγιστο και ελάχιστο χρονικό διάστημα για το οποίο
προσφέρεται η θέση. Επίσης θα πρέπει να καθορισθεί το ευρύτερο χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο
ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να επιλέξει τη χρονική περίοδο της πρακτικής του άσκησης.
Σημειώστε ότι σε περίπτωση που το Εργαστήριο παραμείνει κλειστό για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα (πχ λόγω θερινών διακοπών) θα πρέπει να αναφερθεί, έτσι ώστε ο φοιτητής/τρια να μπορεί να επιλέξει
το σωστό χρονικό διάστημα της πρακτικής του/της.

>Η καθαρή αποζημίωση του ασκουμένου φοιτητή/τριας έχει καθιερωθεί στα 100 ευρώ εβδομαδιαίως χωρίς
να υπολογίζονται τυχόν κρατήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Σε περίπτωση που προσφέρεται δωρεάν διαμονή

στο φοιτητή/τρια το ανωτέρω ποσό μπορεί να μειωθεί αναλόγως.

^ Απαιτούμενα προσόντα φοιτητή: Ο Υπεύθυνος καθορίζει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του φοιτητή/τρια
που θα επιλέξει τη θέση και αφορούν στην ειδικότητα, το έτος σπουδών, το πεδίο εξειδίκευσης κλπ. Σημαντικό
είναι να καθορισθεί η γλώσσα και το επίπεδο γνώσης της, με την οποία ο φοιτητής/τρια θα επικοινωνεί με τους

συνεργάτες του/της στο χώρο απασχόλησης του.

>Οι φοιτητές/τριες θα μεταβούν στη χώρα μας με δικά τους έξοδα και το Τμήμα μας θα μεριμνήσει για την
υποδοχή, τη διαμονή και την καθοδήγηση τους στο εργαστήριο σας.

>©α πρέπει να τονιστεί πόσο σημαντικό είναι για την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, οι προσφερόμενες
θέσεις να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με στόχο την ουσιαστική εξάσκηση των

φοιτητών/τριών, έτσι ώστε όχι μόνο να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους, αλλά και να αναδεικνύουν την
ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα.

>Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τμήμα μας σας ευχαριστούν εκ των προτέρων για την πολύτιμη
βοήθεια σας στο έργο μας.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφορά^ θέσης πρακτική; άσκηση;


