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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018
Το γραφείο Διεθνών Ακαδημαϊκών Σχέσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 χρηματοδοτούμενες θέσεις
πρακτικής άσκησης φοιτητών (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών και μέγιστης διάρκειας 6
μηνών) σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και πρόσφατα
1
απόφοιτοι του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στο γραφείο
Erasmus αυτοπροσώπως καθώς και στις Γραμματείες των Τμημάτων τους από 1
Σεπτεμβρίου 2017 έως 1 Μαρτίου 2018.
Για κάθε ακαδημαϊκό έτος οι ημερομηνίες έναρξης της πρακτικής άσκησης είναι
συγκεκριμένες και είναι οι παρακάτω:
1η Οκτωβρίου
1η Νοεμβρίου
1η Δεκεμβρίου
1η Φεβρουαρίου
1η Μαρτίου και
1η Απριλίου
Όλες οι πληροφορίες για την πρακτική άσκηση είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του
προγράμματος Erasmus+ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (https://erasmus.teiwm.gr)
Το Γραφείο Διεθνών Ακαδημαϊκών Σχέσεων του Ιδρύματός μας παραμένει στη
διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και ενημέρωση.
Η Υπεύθυνη του προγράμματος ERASMUS+ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 49 παρ. 5 του Νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011),
την αίτηση για πρακτική άσκηση, ο φοιτητής θα πρέπει να την καταθέσει ενώ έχει την φοιτητική του ιδιότητα. Η
φοιτητική ιδιότητα διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών. Θα είναι
ευκταίο αλλά όχι υποχρεωτικό να έχει γίνει όχι μόνο η αίτηση, αλλά και η επιλογή των μετακινούμενων για
πρακτική άσκηση όσο έχουν ακόμα φοιτητική ιδιότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι απόφοιτοι θα πρέπει να έχουν
υποβάλει αίτηση όσο είναι ακόμα φοιτητές και η μετακίνησή τους θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τη λήξη
του πρώτου έτους από την αποφοίτησή τους.

