Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
ΚΩΔ. ΟΠΣ 5033025
Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών του Δ.Π.Θ. υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» με κωδικό
ΟΠΣ 5033025 και Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.,
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, κα Ζωή Γαβριηλίδου. Η
Πράξη

συγχρηματοδοτείται

από

το

Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό

Ταμείο,

του

Ε.Π.

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Για τη συμμετοχή μου στην παραπάνω Πράξη απαιτείται να:
•

Παρακολουθώ τις ανακοινώσεις στο Τμήμα μου για την έναρξη και λήξη των
αιτήσεων συμμετοχής,

•

αναζητώ Φορέα υποδοχής μέσω του Π.Σ. ΑΤΛΑΣ,

•

αναζητώ Φορέα υποδοχής μέσω προσωπικής μου έρευνας και επικοινωνώ με τον
υπεύθυνο του Φορέα για να εγγραφεί στο Π.Σ. ΑΤΛΑΣ,

•

συμπληρώνω μέσα στις προθεσμίες, ηλεκτρονικά την αίτηση στο Πληροφοριακό
Σύστημα PractIS v1.0 της Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ.:
https://praktiki.rescom.duth.gr/

Για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης/δήλωσης οφείλω να γνωρίζω:
1. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
2. Α.Μ.Κ.Α.

3. Α.Φ.Μ.
4. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (από Ε.Φ.Κ.Α.)
5. IBAN του Τραπεζικού μου Λογαριασμού
•

Προσκομίζω ηλεκτρονικά ή έντυπα στον Υπεύθυνο καθηγητή τα κάτωθι έγγραφα:

1. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας
2. Εκτύπωση αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α 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. Εκτύπωση του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ή βεβαίωση απογραφής
στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους νέους ασφαλισμένους (βλ.: https://www.efka.gov.gr/el)
5. Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού
6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή εκτύπωση μέσω e-banking, που
αναγράφεται ο αριθμός IBAN και οι δικαιούχοι του λογαριασμού
7. Υπεύθυνη δήλωση προϋποθέσεων για την Π.Α.
(https://praktiki.duth.gr/?page_id=1327)
•

Επιλέγω μέσα στο Π.Σ. PractIS v1.0: α) την περίοδο υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης
και β) δηλώνω τις πέντε επιλογές Φορέα υποδοχής κατά σειρά προτίμησης

Εκκίνηση πρακτικής:
•

Συμπληρώνω μέσα στο σύστημα PractIS v1.0 το απογραφικό δελτίο εισόδου μέσα
σε πέντε μέρες από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και το απογραφικό δελτίο
εξόδου αμέσως μετά τη λήξη της (εντός πέντε ημερών)

•

Προσκομίζω το έντυπο Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ /ΔΙΑΚΟΠΗ που θα ζητήσω να
λάβω από τον Φορέα υποδοχής με τη λήξη της Πρακτικής μου και όχι νωρίτερα.

•

Ενημερώνομαι από:
❖ Email
❖ Ανακοινώσεις Τμήματος
❖ Ανακοινώσεις Γ.Π.Α.: http://praktiki.duth.gr/
❖ Ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
www.facebook.com/praktikiduth/

•

Οι υποχρεώσεις και οι όροι για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης
περιγράφονται στη σύμβαση που υπογράφω μετά την έγκριση από τον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Δ.Π.Θ.

Η συμμετοχή μου στην Πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» μου δίνει τη δυνατότητα να:
•

Αποκτήσω μια πρώτη εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών
μου,

•

ενημερωθώ για τις επικρατούσες τάσεις της αγοράς εργασίας,

•

αποσαφηνίσω τους επαγγελματικούς μου στόχους

•

αποκτήσω πολύτιμες γνώσεις για το επαγγελματικό μου πεδίο,

•

αναπτύξω επαγγελματικές δεξιότητες,

•

αναπτύξω επαγγελματική συνείδηση στο χώρο που θα εργαστώ,

•

εξοικειωθώ με τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος και τις εργασιακές
σχέσεις,

•

ενταχθώ επαγγελματικά στο Φορέα καθώς, είναι αποδεδειγμένο ότι οι Φορείς
προτιμούν

να

συνεργάζονται

με

τα

άτομα

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση!
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ.

που

γνωρίζουν.

