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ΤΕΙ Θεσσαλίας
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ
Λάρισα, 31 / 08 / 2017
Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης, για την περίοδο 01/10/2017 έως 30/03/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία μέχρι 30/09/2017.
Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
a)

Αίτηση έγκρισης πρακτικής άσκησης, πλήρως συμπληρωμένη (έντυπη και ηλεκτρονική στο
http://accpraktiki.sdo.teilar.gr/ )

b) Βεβαίωση πλήρωσης προϋποθέσεων έναρξης πρακτικής από το μητρώο
c)

Βεβαίωση για την αποδοχή της τοποθέτησης του φοιτητή σε θέση πρακτικής άσκησης από την
επιχείρηση/υπηρεσία που θα κάνετε την πρακτική

d) Σύμβαση εργασίας εις τριπλούν (συμπληρωμένη υπογεγραμμένη από τον φοιτητή και
σφραγισμένη από την επιχείρηση). Σε περίπτωση που θα κάνετε πρακτική σε τράπεζα ή σε
δημόσια υπηρεσία δεν είναι υποχρεωτικό την ημέρα της αίτησης οι συμβάσεις να φέρουν τη
σφραγίδα
e)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ έναρξης πρακτικής άσκησης για τον ΟΑΕΔ συμπληρωμένη

Πρότυπα ή υποδείγματα για όλα τα παραπάνω έγγραφα θα βρείτε στο eclass στο μάθημα της πρακτικής
άσκησης. Οι φοιτητές που έχει λήξει ο κωδικός του eclass μπορούν να στείλουν ένα email στο κέντρο
δικτύου για να τους ανανεωθεί ο κωδικός.
H επιτροπή πρακτικής άσκησης θα ενημερώσει αναλυτικά τους φοιτητές για τις διαδικασίες τοποθέτησης
τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 στις 16:00 στην αίθουσα 22-24.
Καλούνται οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική
τους άσκηση, αφού διαβάσουν τις αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες έναρξης της πρακτικής στο eclass https://e-class.teilar.gr/courses/LOG435/ να προσέλθουν στην ενημέρωση.
Μετά την ενημέρωση και μέχρι τις 30/09/2017 οι φοιτητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα
έντυπα, μπορούν να τα υποβάλουν στη γραμματεία του τμήματος για να εγκριθεί η έναρξη της πρακτικής
τους.
Η επιτροπή θα λάβει τις αιτήσεις από τη γραμματεία και μετά από συνεδρίαση θα σας ενημερώσει μέσω
των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα.
Η επόμενη τοποθέτηση φοιτητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης θα γίνει τον Νοέμβριο του 2017.
Ο πρόεδρος της επιτροπής
Βύρων Δαμασιώτης
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