Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Προς:
1)
2)
3)
4)
Κοιν:
1)
2)

Τους Κοσμήτορες των Σχολών
Τους Προέδρους των Τμημάτων
Τους Συντονιστές Erasmus+
Τις Γραμματείες των Τμημάτων
Νικόλαο Καραμάνο, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων
Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Αναπλ. Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ.
έτους 2018-2019, ανακοινώθηκαν δύο (2) προκηρύξεις:
(α) «Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2018-2019 στην Ευρώπη», όπου
μπορούν να συμμετάσχουν οι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, από το σύνολο των Τμημάτων του
Ιδρύματος σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ΕΟΧ: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός Ε.Ε.: Τουρκία, ΠΓΔΜ. Την
προκήρυξη με όλες τις πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο https://www.upatras.gr/el/node/7677
και
(β) «Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση στις Ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ.
έτους 2018-2019», όπου μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που εμπίπτουν στη Σχολή/Τμήμα/κύκλο
σπουδών όπως αναφέρεται στην εκάστοτε Αρχή Ε.Υ. Την προκήρυξη με όλες τις πληροφορίες
μπορείτε να αναζητήσετε στο https://www.upatras.gr/el/node/7676.
Και για τις δύο προκηρύξεις:
–
–
–

Η συμμετοχή των φοιτητών από όλους τους κύκλους σπουδών στοχεύει στην απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας
Η μετακίνηση θα έχει διάρκεια από 2 έως 3 μήνες.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από την Πέμπτη 28/06/2018 έως και τη
Δευτέρα 10/09/2018.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι συστατικές επιστολές, που απαιτούνται για τη
συμμετοχή των φοιτητών στη δράση της «Πρακτικής Άσκησης», και για τις δύο προκηρύξεις, θα
υποβληθούν ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 28/06/2018 έως και τη Δευτέρα 10/09/2018 (ώρα Ελλάδος
23:59), κατόπιν υποδείξεως των φοιτητών, στο «Καταθετήριο Συστατικών Επιστολών»:
https://systatikes.upatras.gr/web/.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητών μας, παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν
ευρύτερη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων.
Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και βοήθεια.
Με εκτίμηση,
Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
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