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Κομοτηνή 27 Απριλίου 2020
Πρόσκληση Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ προσκαλεί του φοιτητές που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
να υποβάλουν αίτηση στο διάστημα από 28/4/2020 έως 4/5/2020. Η πρακτική άσκηση αφορά 11
θέσεις και θα πραγματοποιηθεί κατά τους θερινούς μήνες, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
του 2020, με την προϋπόθεση της ύπαρξης της σχετικής χρηματοδότησης και των αντίστοιχων
θέσεων από εργοδότες.
Σημείωση: η υλοποίηση προϋποθέτει την άρση της αναστολής της Πρακτικής Άσκησης
Τα κριτήρια επιλογής είναι:
(1) Οι υποψήφιοι να βρίσκονται στο 3ο ή 4ο έτος σπουδών (συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών
επί πτυχίω) του Τμήματος.
(2) Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το 75% του συνόλου των μαθημάτων που αντιστοιχούν
έως το Ε’ και Ζ’ εξάμηνο για το 3ο και 4ο έτος σπουδών αντίστοιχα (έως το Η’ εξάμηνο για τους
φοιτητές επί πτυχίω).
(3) Ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους μέχρι τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ (praktiki.duth.gr) και να μελετήσουν προσεκτικά τον οδηγό ώστε να
συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση στο link https://forms.gle/guXmrTqE9Q2RdiZA8 και να
έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τα αποστείλουν στον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης:
(1) Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας.
(2) Εκτύπωση αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. του φοιτητή από Κ.Ε.Π. ή από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.amka.gr
(3) Φωτοτυπία του εντύπου της έκδοσης του Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
(4) Αίτηση συμμετοχής του φοιτητή στην πρακτική άσκηση (από το email).
(5) Εκτύπωση του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ή βεβαίωση απογραφής στον ΕΦΚΑ
για τους νέους ασφαλισμένους.
(6) Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού.
(7) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή εκτύπωση μέσω ebanking, που αναγράφεται
ο αριθμός IBAN και οι δικαιούχοι του λογαριασμού.
(8) Υπεύθυνη δήλωση προϋποθέσεων για την Πρακτική Άσκηση.
Με εκτίμηση,
Θωμάς Πουφινάς
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

