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Θέμα: Προσφορά θέσης για πρακτική άσκηση σε αλλοδαπό φοιτητή

Αξιότιμη Κυρία / Αξιότιμε Κύριε,

Η ΙΑΕSTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) είναι μια
διεθνής οργάνωση, με σκοπό την ανταλλαγή φοιτητών των εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων
(Πολυτεχνείο, Οικονομικά Πανεπιστήμια κλπ) μεταξύ των χωρών-μελών της, για πρακτική άσκηση
σχετιζόμενη με το αντικείμενο των σπουδών τους, εκτός των ορίων της χώρας τους.
Στη χώρα μας εκπροσωπείται από το Εθνικό Συμβούλιο ΙΑΕSTE Ελλάδας και σε πόλεις με εμπλεκόμενα
Πανεπιστήμια από τις τοπικές επιτροπές. Στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης έχει ιδρυθεί και λειτουργεί
η Τοπική Επιτροπή ΙΑΕSTE Ξάνθης.
Στόχος της Επιτροπής αυτής είναι η εξεύρεση, σε ετήσια βάση, θέσεων υποδοχής για αλλοδαπούς
φοιτητές σε Ελληνικές επιχειρήσεις ή εργαστήρια που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα αποστολής
φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης σε χώρες του εξωτερικού για πρακτική άσκηση, που
θεωρείται τόσο απαραίτητη για τις σπουδές Μηχανικού, ώστε πολλά από τα τμήματα της
Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης να την έχουν εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών τους. Το έργο της
Επιτροπής ΙΑΕSTE Ξάνθης είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της ακριτικής περιοχής που είναι έδρα του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με τον μικρό αριθμό επιχειρήσεων και λόγω της μεγάλης
απόστασης από τα επιχειρηματικά κέντρα.
Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε θερμά να συμβάλετε στο έργο της ΙΑΕSTE Ξάνθης,
προσφέροντας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας για πρακτική
άσκηση αλλοδαπών φοιτητών. Η συνεισφορά σας αυτή πέραν της εξυπηρέτηση του κυρίως στόχου,
επιπλέον προβάλλει την επιχείρησή σας και τη χώρα μας γενικότερα.
Περισσότερα σχετικά για την IAESTE Ξάνθης και τη διαδικασία προσφοράς θέσεων πρακτικής
άσκησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://iaeste.xan.duth.gr/employers.html . Για
οποιαδήποτε απορία ή για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική
επιτροπή στη διεύθυνση: iaestexanthi@gmail.com .
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Με εκτίμηση,
Ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής IAESTE Ξάνθης

