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Ημερομηνία 23/12/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020»
του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήματος Φυσικής» του
Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, υπάρχουν 17 διαθέσιμες θέσεις (9 στον ιδιωτικό και 8 στον
δημόσιο τομέα) για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στο εαρινό εξάμηνο
2019-2020 για την περίοδο 01/04/2020 έως 30/09/2020
Οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε φοιτητές/τριες του Τμήματος
Φυσικής που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
2. Δεν θα έχουν πάρει πτυχίο πριν την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης
Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με σειρά
προτεραιότητας όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος (11/6/2018),
εμφανίζονται παρακάτω:

1. H αναλυτική βαθμολογία (τρέχων μέσος όρος όπως αναγράφεται στην
αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας) (70%)
2. Το σύνολο των ECTS που αντιστοιχούν στα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί
επιτυχώς (όπως αναγράφεται στην αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας) (30%)
3. Η Πρόταση Άσκησης του φοιτητή. Η Πρόταση Άσκησης δεν βαθμολογείται,
αλλά πρέπει να κατατεθεί για να είναι η αίτηση του φοιτητή έγκυρη, και πρέπει να
ικανοποιεί τα εξής κριτήρια: (α) Να συνυπογράφεται από τον προτεινόμενο
επιβλέποντα στον προτεινόμενο φορέα. (β) Να περιγράφει τα καθήκοντα του
φοιτητή στον φορέα. (γ) Να περιγράφει τη συνάφεια του θέματος της Άσκησης με
την επιστήμη της Φυσικής.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθμία μεταξύ των φοιτητών επιλέγεται ο
φοιτητής με το μεγαλύτερο αριθμό ECTS.
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής είναι η 17/01/2020
Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα και ορθά

συμπληρωμένα:
• Αίτηση για Πρακτική Άσκηση (θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου Γραμματείας

ή Πρακτικής Άσκησης)
• Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (θα το δίνει η γραμματεία),

• Πρόταση Πρακτικής Άσκησης (βλ. παραπάνω για οδηγίες σύνταξης)

Και τα οποία υποβάλλονται:
Εντύπως στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Παττακού)

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 μήνες
φοιτητή, ανέρχεται στο ποσό των 230 € μικτά τον μήνα.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Βασιλική Παυλίδου

και η αμοιβή για κάθε

