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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Όσοι φοιτητές/τριες δεν έχουν κάποια εκκρεμότητα με τα παραδοτέα της αίτησης και 
έχουν ενημερωθεί με mail ότι τα έντυπά τους είναι ΟΚ, μπορούν να προχωρήσουν στο 
επόμενο στάδιο διαδικασίας της ΠΑ. 

Συγκεκριμένα, ξεκινούν αναζήτηση φορέα και όταν καταλήξουν σε συμφωνία μαζί του, 
χρειάζεται μέχρι το αργότερο στις 10 του προηγούμενου μήνα από της έναρξης: 

1. Η κατάθεση του πρωτότυπου εντύπου  με το ΙΒΑΝ, σφραγισμένο από την 
τράπεζα 

2. Η αποστολή  mail αποδοχής του φοιτητή από τον φορέα, όπου αναφέρεται το 
ονοματεπώνυμο του φοιτητή και ο κωδικός της θέσης που θα καλύψει στο 
ΑΤΛΑΣ 

3. Η δήλωση του ονόματος ΔΕΠ με τον οποίο έγινε συνεννόηση για την επίβλεψη 
της πρακτικής 

4. Η κατάθεση 5 πρωτότυπων πρωτοκόλλων συνεργασίας συμπληρωμένα 
ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένα και με σφραγίδα του φορέα 
Προς αποφυγή ταλαιπωρίας σας, σχετικά με τα πρωτόκολλα συνεργασίας, σας 
διευκρινίζω τα εξής: 
Τα πρωτόκολλα συνεργασίας θα τα βρείτε στο κεντρικό site της πρακτικής ΕΜΠ 
praktiki.ntua.gr, από την επιλογή ΣΧΟΛΕΣ και από το εικονίδιο της Σχολής σας, 
όπου κατεβάζετε τη σύμβαση σε συμπιεσμένη (zip) μορφή πατώντας το 
πλήκτρο ΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Αφού αποσυμπιέσετε το αρχείο, συμπληρώνετε 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μόνο τα παραμετρικά πεδία που βρίσκονται στις δύο πρώτες 
σελίδες της σύμβασης και μετά την εκτυπώνετε 5 φορές. Κατόπιν, πρέπει να 
πάρετε υπογραφή και σφραγίδα από τον Φορέα Υποδοχής σας (η σφραγίδα να 
είναι του φορέα και όχι κάποιου υπαλλήλου) και στα 5 πρωτότυπα, να τα 
υπογράψετε κι εσείς και να τα φέρετε στο γραφείο ΠΑ. 
Σημείωση: η διάρκεια της πρακτικής είναι δύο ημερολογιακοί μήνες και 
πραγματοποιείται χωρίς διακοπές (πχ έναρξη 1/7/2020  και λήξη 31/8/2020 ή 
15/7/2020 – 14/9/2020). 

 

Ισχύουν οι ίδιες μέρες και ώρες γραφείου: Τρίτη και Πέμπτη 10:00-13:00. 

Ο/η φοιτητής/τρια προσέρχεται στο γραφείο πρακτικής άσκησης κατόπιν ραντεβού. 

 


