Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,

Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Γενικού
Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,
ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που πληρούν τις προϋποθέσεις
θεσμοθέτησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και υπάρχει δυνατότητα
χρηματοδότησης.
Για τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα με τους επιτυχόντες(
Πίνακας 1), η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» και η αποστολή
των δικαιολογητικών στο email praktiki.civ@uth.gr ορίζεται από 6 Απριλίου έως 10 Μαΐου.
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα), με
κωδικό θέσης από τον Άτλα ορίζεται από 6 Απριλίου έως 31 Μαΐου. Όλες οι ηλεκτρονικές
φόρμες υποβάλλονται από τους φοιτητές στην σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
(pa.uth.gr).
Οι φοιτητές που βρίσκονται στη λίστα με τους επιλαχόντες ( Πίνακας 2), για οποιαδήποτε
εξέλιξη θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του ΤΠΜ και του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σε περίπτωση μη βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης στο τομέα της δημόσια υγείας
(COVID-19) και με βάση τα ισχύοντα μέτρα, οι προθεσμίες ενδέχεται να τροποποιηθούν.
Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές θα λάβουν στο email τους την
ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες.
Οι φοιτητές-τριες ( Πίνακας 1 και Πίνακας 2) καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email
τους, καθώς και τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ:
http://pa.uth.gr/2021/03/03/2021_parous_tpm/
Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριων που δεν πληρούν τα κριτήρια της ΠΑ εντός ΕΣΠΑ, και που
έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΤΠΜ εντός της προθεσμίας γίνονται δεκτές. Εντός του
διαστήματος από 6 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2021, οι αιτούντες/σες θα πρέπει να επιλέξουν
φορέα απασχόλησης και να ενημερώσουν τη Γραμματεία.

Θα βρείτε τον πίνακα των αποτελεσμάτων της πρακτικής άσκησης 2020-2021 εδώ:
https://www.civ.uth.gr/news/announcements/general/2087-20200329apotelesmatapraktikisaskisis2020-2021.

