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Αθήνα, 9/2/2021
Υπόψη: ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΘΕΜΑ: Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Αξιότιμοι Κύριοι/ Κυρίες,
Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών της Σχολής Μηχανολόγων
Μηχανικών ΕΜΠ, θέλω να σας παρακαλέσω να υποστηρίξετε αυτόν τον πολύ χρήσιμο θεσμό δεχόμενοι έναν ή περισσότερους σπουδαστές στην επιχείρησή σας.
Η Πρακτική Άσκηση έχει θεσμοθετηθεί ως υποχρεωτική διαδικασία της εκπαίδευσης των φοιτητών
της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Σχεδιάστηκε στο πλαίσιο συνεχούς εξέλιξης του
προγράμματος σπουδών, και αφορά σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι εξάμηνα
σπουδής. Η διάρκειά της είναι δύο μήνες και μπορεί να πραγματοποιηθεί από την 1 η Μάιου έως και
τις 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Θεωρούμε ότι η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σημαντική συνιστώσα της
σπουδής, καθώς δίνει στον σπουδαστή την ευκαιρία να εκπονήσει ένα συγκεκριμένο πρακτικό έργο
συμμετέχοντας στον εργασιακό ρυθμό της εταιρίας καθ’όλη τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου.
Για την επίτευξη των στόχων μας, ζητάμε τη συνεισφορά σας στον παραπάνω θεσμό, προσφέροντας
σε σπουδαστές της Σχολής μας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στις
εγκαταστάσεις σας.
Οι φορείς που ενδιαφέρονται να προσφέρουν θέσεις για Πρακτική Άσκηση στους φοιτητές, θα πρέπει
να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» (https://submit-atlas.grnet.gr, τηλ. γραφείου
αρωγής χρηστών: 2152157860). Επισημαίνεται ότι στο σχετικό πεδίο καταχώρησης που αφορά την
ειδικότητα που ζητά η επιχείρηση για Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να δηλώνεται «Μηχανολόγος
Μηχανικός ΕΜΠ».
Σημαντική υπενθύμιση για τον φορέα, να δηλώνει τον φοιτητή στην έναρξη και στη λήξη της
πρακτικής του άσκησης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο καλύπτει την ασφάλιση των σπουδαστών για το διάστημα της Πρακτικής τους
Άσκησης κι εσείς δεν επιβαρύνεστε με οικονομική τους αποζημίωση ή κανενός είδους άλλη πληρωμή.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
ενημέρωση και προσβλέπουμε σε διαρκή συνεργασία μαζί σας.

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Α. Παναγιώτου
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
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