Κείμενο ανακοίνωσης στο χώρο : Ανακοινώσεις / Πρακτική άσκηση
Τίτλος: Νέο κύκλος χρηματοδότησης Πρακτικών Ασκήσεων μέσω ΕΣΠΑ 2020
Στο πλαίσια της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑ» του
επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020», το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών
υποστηρίζει την πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών του σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι υπάρχουν 37 διαθέσιμες
χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας φάσης
του προγράμματος.
Η διάρκεια της χρηματοδοτούμενης πρακτικής άσκησης είναι 3 μήνες για πλήρη απασχόληση
και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/10/2020. Η προβλεπόμενη αμοιβή για κάθε μήνα
πλήρους απασχόλησης ορίζεται στα 260 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης,
και δεν απαιτείται συμμετοχή από το φορέα απασχόλησης.
Καλούνται όσοι από τους προπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν να υποστηριχθούν για την πρακτική
τους άσκηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα το προσεχές διάστημα, να υποβάλλουν σχετική
αίτηση έως 15/2/2020. Οι αιτήσεις συμπληρωμένες (σε επεξεργάσιμο αρχείο) θα πρέπει να
αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: praktiki@di.uoa.gr. Το θέμα του email πρέπει να
είναι το ονοματεπώνυμο του φοιτητή. Το έντυπο αίτησης (aitisi_praktiki_askisi_2020), σε μορφή
doc και pdf, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και συγκεκριμένα στην θέση:
http://www.di.uoa.gr/undergraduate/internship/forms. Όλες οι αιτήσεις θα λάβουν αριθμό
πρωτοκόλλου.
To χρονοδιάγραμμα επιλογής έχει ως εξής:
1. Ανάρτηση πρόσκλησης – 29/1/2020
2. Προθεσμία υποβολής – 15/2/2020
3. Προσωρινά αποτελέσματα – 28/2/2020 (επικύρωση στην αμέσως επόμενη Συνέλευση)
4. Προθεσμία ενστάσεων – Μία εβδομάδα μετά την επικύρωση και ανακοίνωση των προσωρινών
αποτελεσμάτων
5. Αξιολόγηση ενστάσεων και τελικά αποτελέσματα – Στην αμέσως επόμενη Συνέλευση του
Τμήματος
Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:
i.
ii.
iii.
iv.

Εξάμηνο φοίτησης
Αριθμός πιστωτικών μονάδων
Μέσος όρος βαθμολογίας
Κοινωνικό κριτήριο

Πιο αναλυτικά, το κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια συμμετέχει στη συνολική μοριοδότηση
των υποψήφιων φοιτητών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
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1
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Περιγραφή κριτηρίου
Εξάμηνο φοίτησης

Αριθμός
πιστωτικών
μονάδων
μαθημάτων
που έχουν εξετασθεί
επιτυχώς (ECTS)
Μέσος
όρος
βαθμολογίας

4
Κοινωνικό
κριτήριο
(εφαρμόζεται αυτό με τα
περισσότερα μόρια)

Ανώτατη μοριοδότηση

Αριθμός μορίων
Από 1ο έως 2ο εξάμηνο: 10
μόρια
Από 2ο έως 4ο εξάμηνο: 15
μόρια
Από 5ο έως 6ο εξάμηνο: 25
μόρια
Από 7ο έως 10ο εξάμηνο: 30
μόρια
Από 11ο έως 12ο εξάμηνο: 25
μόρια
Από το 13ο εξάμηνο και μετά 20
μόρια
(Αριθμός πιστωτικών μονάδων
μαθημάτων
που
έχουν
εξετασθεί επιτυχώς) / 8 μόρια
(Μέσος όρος βαθμολογίας) x 2
μόρια
AμEA ή σοβαρό πρόβλημα
υγείας: 20 μόρια
Πολύτεκνη οικογένεια: 15
μόρια
Τρίτεκνη οικογένεια: 10 μόρια
Ορφανός από 1 γονέα: 10
μόρια
Ορφανός από 2 γονείς: 20
μόρια
Γονέας μονογονεϊκής
οικογένειας: 20 μόρια

Μέγιστος
αριθμός μορίων

30

30
20

20

100

Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για συμμετοχή
στο Πρόγραμμα ΠΑ του ΕΚΠΑ υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στο Τμήμα μας. Σε
αντίθετη περίπτωση επιλέγονται όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως κριτηρίων. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο τέταρτο
κριτήριο. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.

