ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ
Ελπίδος 13, Πλατεία Βικτωρίας , 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203813, 8203815,8203825, 8203806 / Fax: 210 8203828
13, Elpidos Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203813, 8203815,8203825, 8203806 / Fax: 210 8203828
E-mail: internship@aueb.gr / https://www.aueb.gr/el/internship

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2019 - 2020
το πλαίςιο του προγράμματοσ Πρακτικήσ Άςκηςησ του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι φοιτητέσ και φοιτήτριεσ να δηλώςουν το ενδιαφέρον τουσ για Πρακτική Άςκηςη κατά το Εαρινό
Εξϊμηνο Ακαδημαώκού ϋτουσ 2019-2020, υποβάλλοντασ ηλεκτρονική αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ
αποκλειςτικά μέςω του Πληροφοριακού υςτήματοσ Δ.Α.ΣΑ. του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών
www.dasta-is.aueb.gr.
Περύοδοσ Τποβολόσ Αιτόςεων: Από 17/01/2020 ϋωσ και 28/01/2020
ΠΡΟΟΦΗ: Για τη ςυμμετοχό ςτο πρόγραμμα πρακτικόσ ϊςκηςησ τησ Καλοκαιρινόσ Περιόδου θα υπϊρχει
νϋα περύοδοσ αιτόςεων τον Μϊιο.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητϋσ να λϊβουν υπ’ όψιν τα εξόσ:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Να ενημερωθούν για τισ «Προώποθϋςεισ και όρουσ ςυμμετοχόσ που ιςχύουν ανϊ Σμόμα», καθώσ και από
την ενότητα «υχνϋσ Ερωτόςεισ» για γενικέσ πληροφορίεσ για το πρόγραμμα πρακτικήσ άςκηςησ. Μετϊ το
πϋρασ τησ περιόδου υποβολόσ των αιτόςεων θα γύνει η αξιολόγηςό τουσ, κατϊ ςυνϋπεια θα πρϋπει να
πληρούνται οι προώποθϋςεισ κατϊ την ημϋρα τησ αξιολόγηςησ.
ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητέσ/τριεσ υποχρεούνται να ακολουθήςουν τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται
ςτον Οδηγό του Πληροφοριακού υςτόματοσ ΔΑΣΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άςκηςη.
Οι φοιτητέσ/τριεσ θα πρέπει να ειςάγουν ςτο Πληροφοριακό ύςτημα ϋνα αναλυτικό βιογραφικό ςημεύωμα.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητέσ/τριεσ εάν δεν έχουν Βιογραφικό ημείωμα ή θέλουν να το βελτιώςουν μπορούν
να παρακολουθήςουν το εμινϊριο Προετοιμαςύασ για την πρακτικό ϊςκηςη. Παρακϊτω ακολουθεύ
ςχετικό ανακούνωςη και αντύςτοιχη αύτηςη ςυμμετοχόσ.
Η ημερομηνία έναρξησ τησ πρακτικήσ άςκηςησ ορίζεται από τισ 01/03/2020 και ϋπειτα, πάντα μετϊ από
ςυνεννόηςη με το γραφεύο πρακτικόσ ϊςκηςησ.
Λόγω περιοριςμϋνων κονδυλύων ΕΠΑ, υπϊρχει περιοριςμϋνοσ αριθμόσ θϋςεων και η επιλογό των
φοιτητών, που πληρούν τουσ όρουσ ςυμμετοχόσ που ϋχει θϋςει κϊθε Σμόμα, θα γύνεται με βϊςη τον Μ.Ο.
βαθμολογύασ κατϊ την ημϋρα τησ αξιολόγηςησ.
Μετά την αξιολόγηςη θα ανακοινωθούν:
1. Οι επιτυχόντεσ με χρηματοδότηςη ΕΠΑ.
2. Οι επιτυχόντεσ με δυνατότητα ςυμμετοχήσ μέςω Ιδιωτικού Αυτοχρηματοδοτούμενου
Προγρϊμματοσ (η χρηματοδότηςη γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία.)

7.

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Όςοι φοιτητέσ/τριεσ δεν ϋχουν εργαςτεύ ςτο παρελθόν και δεν ϋχουν Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ,
θα πρϋπει να μεταβούν ςε οποιοδόποτε υποκατϊςτημα ΙΚΑ/ΕΥΚΑ και ςυγκεκριμϋνα ςτο «Μητρώο» και
να λϊβουν βεβαύωςη απογραφόσ από τον ΕΥΚΑ. Γι αυτό θα χρειαςτεί να ϋχουν μαζύ τουσ ΑΜΚΑ, ΑΥΜ και
ταυτότητα.

8.

Όςοι φοιτητέσ ϋχουν όδη ϋρθει ςε επαφό με εταιρεύα τησ επιλογόσ τουσ, ςτην οποία επιθυμούν να
υλοποιήςουν την πρακτική τουσ άςκηςη, χρειάζεται να ενημερώςουν το Γραφείο Πρακτικήσ Άςκηςησ ΟΠΑ,
αφού γύνει αποδεκτό η αύτηςό τουσ.
ΩΡΕ ΤΠΟΔΟΦΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 11.00 ΜΕ 15.00

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ
Ελπίδος 13, Πλατεία Βικτωρίας , 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203813, 8203815,8203825, 8203806 / Fax: 210 8203828
13, Elpidos Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203813, 8203815,8203825, 8203806 / Fax: 210 8203828
E-mail: internship@aueb.gr / https://www.aueb.gr/el/internship

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ 2019 - 2020
H Μονϊδα Πρακτικόσ Άςκηςησ και Διαςύνδεςησ με την αγορϊ εργαςύασ ΟΠΑ διοργανώνει ςεμινάριο
προετοιμαςίασ για όςουσ φοιτητέσ θα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα Πρακτικήσ Άςκηςησ κατά την εαρινή
περίοδο 2020.
Ημερομηνία

Πϋμπτη 16/01/2020 & επαναληπτικϊ Σετϊρτη 22/01/2020 (επιλϋγετε μόνο μύα ημϋρα)

Σόποσ

Αμφιθϋατρο Αντωνιϊδου

Ώρεσ

11.00 – 15.00 (Απαραίτητο να βρίςκεςτε ςτο Αμφιθέατρο 15’ πριν την έναρξη του ςεμιναρίου)

Η ςυμμετοχή ςτο ςεμινάριο είναι προαιρετικό, αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηςή του.
Θεματολογύα εμιναρύου:


Ενημϋρωςη για το πρόγραμμα Πρακτικόσ Άςκηςησ ΟΠΑ



Ολοκληρωμϋνο Βιογραφικό ημεύωμα



υνϋντευξη επιλογόσ – τεχνικϋσ ϋκφραςησ & πρωτόκολλο ςυμπεριφορϊσ



Ομαλό & αποτελεςματικό ϋνταξη ςτο εργαςιακό περιβϊλλον

Σημείωςη: Οι φοιτητέσ που θα παρακολουθήςουν το ςεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τουσ
εκτυπωμένο το έγγραφο «Βιογραφικό Σημείωμα», καθώς και το προςωπικό τουσ βιογραφικό ςημείωμα.
Οι αιτήςεισ ςυμμετοχήσ για το ςεμινάριο γίνονται ηλεκτρονικϊ ϋωσ και την Σετϊρτη 15/01/2020.

τοιχεύα Επικοινωνύασ Τπευθύνων Πρακτικόσ Άςκηςησ:
Σμόμα Οικονομικόσ Επιςτόμησ & Σμόμα Διεθνών και Ευρωπαώκών Οικονομικών πουδών
Αντώνησ Ρούςςοσ, roussos@aueb.gr, 210- 8203 806
Σμόμα Διοικητικόσ Επιςτόμησ και Σεχνολογύασ & Σμόμα Πληροφορικόσ
Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210- 8203 815)
Σμόμα τατιςτικόσ & Σμόμα Λογιςτικόσ και Φρηματοοικονομικόσ
Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210- 8203 825
Σμόμα Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων & Σμόμα Μϊρκετινγκ και Επικοινωνύασ
Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210- 8203 813)

