ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και
Πολιτισμού

Πανεπιστημιούπολη (1)

Τμήμα: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

Ημερομηνία 5/6/2019
Τηλέφωνο: 210 5385426
E-mail: gvrett@uniwa.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2018-19 υπάρχουν
είκοσι πέντε(25) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα
έναρξης πρακτικής άσκησης στις 1/7/2019 και στις 15/7/2019.O αριθμός αυτός
αφορά 5 θέσεις πρακτικής εξάμηνης διάρκειας (πτυχίο ΤΕΙ) και 10 θέσεις πρακτικής
τρίμηνης διάρκειας (πτυχίο Πανεπιστημίου).
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση
μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Επιτροπή
Πρακτικής Άσκησης και στη Γραμματεία:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αναλυτική Βαθμολογία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους
5. Τον ΑΦΜ τους και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας(email) απαραίτητα.
μέχρι και την 18/6/2019.
Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια
1. Συνολική βαθμολογία : 60%
2. Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια : 40%
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 24/6/2019 στην ιστοσελίδα
του Τμήματος http://www.uniwa.gr/phaa
O φοιτητής, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει εγγράφως προς στην Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης και στη Γραμματεία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Η αποζημίωση των φοιτητών, ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα,
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης.
Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν
φοιτητές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν
και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ.
http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν
απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής
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Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η
δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες κατά την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος
για πρακτική άσκηση ,οφείλουν να γνωρίζουν τον Α.Φ.Μ τους καθώς και την ακριβή
επωνυμία και λοιπά στοιχεία του φορέα απασχόλησης.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος
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