ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
2020-2021
Το Τμήμα Μαθηματικών συμμετέχει και φέτος στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση
Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, στο Τμήμα Μαθηματικών θα ασκηθούν συνολικά έως την 3110-2021 70 φοιτητές/τριες.
Ως λήξη της Πράξης ορίζεται η 31-10-2021 και η αποζημίωση των ασκουμένων για
κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης ορίζεται πλέον στα 260 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης.
Κάθε φοιτητής/τρια θα κάνει συνολικά 2 μήνες Πρακτικής Άσκησης.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Προβλέπεται η άσκηση για 40 φοιτητές.
Αιτήσεις από 14 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου 2021.
2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: προβλέπεται η άσκηση για 30 φοιτητές.
Αιτήσεις από 9 Απριλίου έως 30 Απριλίου 2021.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο
ntsiga@math.uoa.gr. Η αναλυτική βαθμολογία που θα έρθει υπηρεσιακά από
την γραμματεία οι φοιτητές δεν χρειάζεται να την επισυνάψουν.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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ΑμεΑ που φοιτούν στο Τμήμα Μαθηματικών επιλέγονται χωρίς κριτήρια.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης (υπόδειγμα αίτησης είναι
αναρτημένο

στην

ιστοσελίδα

του

Τμήματος

Μαθηματικών,

www.math.uoa.gr) όπου συμπληρώνονται:
- τα στοιχεία του φοιτητή
- τρεις (3) το πολύ επιλογές φορέων υποδοχής (οι φοιτητές θα πρέπει
να έχουν κάνει εγγραφή στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ όπου μπορούν να
αναζητήσουν φορείς που μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση )
- υπογραφή του αιτούντος φοιτητή.
2. Αναλυτική βαθμολογία
3. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) υπογεγραμμένη από τον
φοιτητή όπου δηλώνει ότι (α) δεν έχει κάνει ξανά πρακτική άσκηση
συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ και (β) δεσμεύεται χρονικά να
συμμετάσχει στην Πρακτική Άσκηση.
Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με Φορείς Υποδοχής από
τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, και το 55% των θέσεων ανά ακαδημαϊκή
περίοδο πρέπει να αφορούν ιδιωτικούς φορείς.

