«Οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς θέσης/έων πρακτικής άσκησης»
 Οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητών (Ι.Α.Ε.S.T.E.), αφορούν
την απασχόληση αλλοδαπών φοιτητών/τριών με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας σχετικής με το γνωστικό
αντικείμενο των σπουδών τους. Για κάθε θέση πρακτικής άσκησης που προσφέρεται, δίνεται η ευκαιρία
σε έναν Ελληνα/ίδα φοιτητή/τρια των Α.Ε.Ι. να κάνει την πρακτική του άσκηση σε εταιρεία ή Παν/μιο
στο εξωτερικό, στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας.
 Πληροφορίες: Στο χώρο του πεδίου «πρόσωπο υπεύθυνο για την παρούσα θέση» παρακαλούμε να μας
γνωρίσετε τον υπεύθυνο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, το fax καθώς και την
ηλεκτρονική διεύθυνση του.
 Λεπτομέρειες θέσης πρακτικής άσκησης: Στο χώρο του πεδίου «τόπος άσκησης» συμπληρώνεται η
ονομασία της Μονάδας / ο Τομέας και το Εργαστήριο όπου θα ασκηθεί ο φοιτητής/τρια (αν δεν
ταυτίζεται με τις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας), καθώς και η ακριβής διεύθυνση. Η εταιρεία θα
πρέπει να καθορίσει τον επιστημονικό υπεύθυνο που θα έχει την ευθύνη του φοιτητή/τριας κατά τη
διάρκεια της πρακτικής του άσκησης.
 Περιγραφή περιεχομένου άσκησης: Είναι πολύ σημαντικό η εταιρεία να περιγράψει συνοπτικά και με
σαφήνεια το αντικείμενο απασχόλησης του φοιτητή/τριας. Η πληροφορία αυτή θα χρησιμεύσει για την
επιλογή της συγκεκριμένης θέσης από τους ενδιαφερομένους αλλοδαπούς φοιτητές/τριες. Το πεδίο αυτό
θα πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά για κάθε προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης στην
αγγλική γλώσσα.
 Διάστημα πρακτικής άσκησης: Θα πρέπει να δοθεί το μέγιστο και ελάχιστο χρονικό διάστημα για το
οποίο προσφέρεται η θέση. Επίσης θα πρέπει να καθοριστεί το ευρύτερο χρονικό διάστημα εντός του
οποίου ο ενδιαφερόμενος φοιτητής/τρια θα μπορεί να επιλέξει τη χρονική περίοδο της πρακτικής του
άσκησης. Η διάρκεια και η χρονική περίοδος της προσφερόμενης θέσης συνιστάται να είναι 6-12
εβδομάδες. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν η εταιρεία για συγκεκριμένο διάστημα θα παραμείνει
κλειστή ή αν δε θα είναι σε θέση να δεχτεί το φοιτητή/τρια λόγω ειδικών συνθηκών.
 Η καθαρή αποζημίωση του ασκούμενου φοιτητή/τριας εβδομαδιαίως πρέπει να είναι αυτή που έχει
συμφωνηθεί . Σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διαμονή στο φοιτητή/τρια το ανωτέρω ποσό μπορεί
να μειωθεί αναλόγως.
 Απαιτούμενα προσόντα φοιτητή: Η εταιρεία/ ο υπεύθυνος καθορίζει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
του φοιτητή/τριας που θα επιλέξει τη θέση και αφορούν στην ειδικότητα, το έτος σπουδών, το πεδίο
εξειδίκευσης κλπ. Σημαντικό είναι να καθορισθεί η γλώσσα και το επίπεδο γνώσης της, με την οποία ο
φοιτητής/τρια θα επικοινωνεί με τους συνεργάτες του/της στο χώρο απασχόλησής του.
 Είναι απαραίτητο το Τμήμα μας (Ι.ΑΕ.S.T.E.) να έχει λάβει τις θέσεις πρακτικής άσκησης από την
εταιρεία σας σχετικά σύντομα ώστε να προχωρήσει στην ανταλλαγή τους με τις υπόλοιπες χώρες. Μέχρι
τα τέλη Απριλίου θα αποστείλει στις αντίστοιχες εταιρείες όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον
αλλοδαπό φοιτητή/τρια που επέλεξε τη θέση. Ο υπεύθυνος θα πρέπει να απαντήσει αν αποδέχεται το
συγκεκριμένο φοιτητή/τρια, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι τέλη Μαΐου.
 Οι φοιτητές/τριες θα μεταβούν στη χώρα μας με δικά τους έξοδα και το Τμήμα μας θα μεριμνήσει για την
υποδοχή, τη διαμονή και την καθοδήγησή τους στην εταιρεία σας. Στην περίπτωση που ο τόπος
πρακτικής βρίσκεται εκτός Ξάνθης, θα εκτιμούσαμε τη βοήθεια σας στην εύρεση καταλύματος.
 Θα πρέπει να τονιστεί πόσο σημαντικό είναι για την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, οι
προσφερόμενες θέσεις να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με στόχο την
ουσιαστική εξάσκηση των φοιτητών/τριών, έτσι ώστε όχι μόνο να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους, αλλά
και να αναδεικνύουν την ελληνική επιχειρηματικότητα.
 Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Τμήμα μας σας ευχαριστούν εκ των προτέρων για την
πολύτιμη συμβολή σας στην επίτευξη των στόχων μας.

