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Καβάλα, 21/3/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ (1/10/2016-31/3/2017)
Καλούνται οι φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση από 1/10/2016 έως
31/3/2017 στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ του Ιδρύματος για την επικύρωση της λήξης της πρακτικής
τους αποκλειστικά από 24 Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα έως και 28 Απριλίου 2017 ημέρα
Παρασκευή.
Υπενθυμίζουμε πως οι φοιτητές θα πρέπει:
Α) Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (από 1/4/2017 έως και 16/4/2017) το Απογραφικό Δελτίο
Εξόδου κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς της ηλεκτρονικής γραμματείας από την ιστοσελίδα του
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Μετά την υποβολή οι φοιτητές θα λάβουν το Απογραφικό Δελτίο
Εξόδου ως έγγραφο pdf μέσω e-mail και θα πρέπει να το εκτυπώσουν και να το υπογράψουν.
και
Β) να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
1. Δύο (2) πρωτότυπες Βεβαιώσεις Υλοποίησης - Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από
το Φορέα Απασχόλησης (σχετικό υπόδειγμα υπάρχει στην παρούσα ανακοίνωση)
2. Το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο για όλη τη διάρκεια του εξαμήνου,
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο όπου χρειάζεται από τον ίδιο τον/την φοιτητή/ρια, τον
επόπτη του Φορέα Απασχόλησης, τον επόπτη Καθηγητή του ΤΕΙ καθώς επίσης και
φωτοτυπίες:
o Του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης όπου
αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή/ριας.
o Της Έκθεσης Πεπραγμένων - Γενικότερες Σημειώσεις του ασκούμενου φοιτητή
(Έντυπο 3 Βιβλιαρίου). Για την συμπλήρωσή της θα βρείτε οδηγίες (7 ερωτήσεις) στο
ακόλουθο link http://work.teiemt.gr/index.php/students/participation-documents
o Της Συνοπτικής Έκθεσης Επίδοσής του από τον Φορέα Απασχόλησης (τελευταία
σελίδα Βιβλιαρίου Πρακτικής, υπογραφή ΚΑΙ σφραγίδα επόπτη και νόμιμου
εκπρόσωπου φορέα).
3. Συμπληρωμένα πρέπει να είναι στο Βιβλιάριο Πρακτικής και τα Ερωτηματολόγια
Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης από:
o Το/τη φοιτητή/ρια (Έντυπο 4 Βιβλιαρίου).
o Τον συνεργαζόμενο Φορέα Απασχόλησης (Έντυπο 5 Βιβλιαρίου).
o Τον επόπτη Καθηγητή του ΤΕΙ (Έντυπο 6 Βιβλιαρίου).
4. Μόνο σε περίπτωση θεσμοθετημένης θέσης Πρακτικής Άσκησης του δημόσιου τομέα
Βεβαίωση Εργοδότη (ενσήμων) από τον εκάστοτε Δημόσιο Φορέα για το σύνολο του
εξαμήνου. Σε περίπτωση που αυτή δεν περιλαμβάνει και τους 6 μήνες πρέπει να
απευθυνθείτε στο ΙΚΑ για Βεβαίωση Ενσήμων όπου θα φαίνονται και οι υπόλοιποι μήνες.
5. Υπογεγραμμένο Απογραφικό Δελτίο Εξόδου (εκτύπωση μετά την υποβολή).

