ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η έναρξη πρακτικής άσκησης θα οριστεί για το

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις* για έναρξη πρακτικής άσκησης
Θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή
Θα αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας - ΤΕΙ Δ. Ελλάδας - Ψαρών 6 – 25 100 Αίγιο

έως 10/10/2017 (ημερομηνία αποστολής με σφραγίδα Courier/ ΕΛΤΑ)
φάκελο με τα εξής πρωτότυπα (υπογεγραμμένα)
εκτυπώσουν και συμπληρώσουν
1.

έγγραφα τα οποία θα

Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης

http://dasta.teipat.gr/system/files/pa/files/EPA01-Aitisi%20enarksis%20Optiki_0.pdf

*(Στην αίτηση συμπληρώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και η
ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας)
2.

Βεβαίωση
φορέα
απασχόλησης
αποδοχής
πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (με υπογραφή
και σφραγίδα φορέα)

http://dasta.teipat.gr/system/files/pa/files/EPA02-Bebaiawsi%20Apodoxis%20Optiki.pdf

3.

Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη
ΕΠΕΔΒΜ «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ

του

http://dasta.teipat.gr/system/files/pa/files/EPA03-Aitisi%20xrimatodotisis%20Optiki.pdf

Κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του
τμήματος πρακτικό τοποθέτησης φοιτητών (δικαιούχοι φοιτητές για έναρξη
πρακτικής). Κατόπιν της ανάρτησης του πρακτικού τοποθέτησης φοιτητών στην
ιστοσελίδα του τμήματος, οι δικαιούχοι φοιτητές θα λάβουν στο προσωπικό τους mail
τη Σύμβαση καθώς επίσης και οδηγίες σχετικά με τις άμεσες ενέργειες που
θα πρέπει να κάνουν πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης τους

Στις

23/10/2017

προσέλθουν στο Αίγιο.

οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει να

Η παρουσία τους είναι υποχρεωτική προκειμένου να τους δοθεί η
δυνατότητα έναρξης πρακτικής.


10:00πμ-11:00πμ (στο χώρο μπροστά από τη Γραμματεία):

ΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣOYN ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ



1100πμ-12:00 (στην ΑΙΘΟΥΣΑ 4):
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ»
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΝΟΙΚΤΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ/ΕΠΙΛΥΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΟΡΙΩΝ/ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ)
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η Γραμματεία συμβουλεύει τους φοιτητές
Για την έγκαιρη ενημέρωση τους να ανατρέχουν στις ανακοινώσεις που
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τμήματος και να τις διαβάζουν
προσεκτικά πριν από κάθε τους ενέργεια.
http://optiki.teiwest.gr/ekpaideysh/odigos-spoudwn ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
http://dasta.teipat.gr/pa/about/docs/shc/ovs: Κανονισμός Πρακτικής
κ διάφορα έντυπα πρακτικής άσκησης (για τα οποία θα ενημερωθούν
εκτενέστερα και στη συνάντηση από την Επιτροπή Πρακτικής)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610369092 (κα Συνοδινού)

Εκ της Γραμματείας

