Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση 2020
Με βάση το ΦΕΚ Τεύχος B’ 1699/05.05.2020 και την απόφαση της συγκλήτου με αριθμό
συνεδρίασης 3023/8-5-2020 υπάρχει δυνατότητα επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης.
Συγκεκριμένα για το τμ. Χημικών Μηχανικών η Πρακτική Άσκηση (μάθημα επιλογής) μπορεί να
ξεκινήσει υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Ο Φορέας υποδοχής να μην έχει αναστείλει τη λειτουργία του για το διάστημα 1 Ιουλίου-31
Αυγούστου 2020
2. Ο Φορέας υποδοχής να δέχεται να υποδεχτεί φοιτητές/φοιτήτριες το διάστημα 1 Ιουλίου31 Αυγούστου υπό τις νέες καταστάσεις και προϋποθέσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί
λόγω του covid-19
3. Να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από το Φορέα υποδοχής, καθώς και οι
οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
4. Η έναρξη είναι αυστηρά 1 Ιουλίου και η λήξη 31 Αυγούστου. Ισχύουν κανονικά οι κανόνες
και οι προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι τώρα για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης,
συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού ημερών άδειας, καθώς και το ότι η εταιρία δεν
πρέπει να κλείνει για διάστημα μεγαλύτερο των 2 εργάσιμων ημερών την περίοδο του
Δεκαπενταύγουστου. Για τον ισχύοντα κανονισμό πρακτικής άσκησης μπορείτε να
ενημερωθείτε είτε από την ιστοσελίδα της πρακτικής του Τμήματος είτε από την ιστοσελίδα
του Γραφείου Πρακτικής του Α.Π.Θ.
5. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλέξουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση το
διάστημα 1 Ιουλίου – 31 Αυγούστου θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι λόγω παράτασης της
εξεταστικής περιόδου τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει
επικάλυψη της εξέτασης ενός ή και περισσοτέρων μαθημάτων με την πρακτική άσκηση, η
οποία απαιτεί τη φυσική σας παρουσία στο χώρο εργασίας. Είναι λοιπόν ισχυρό
ενδεχόμενο οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλέξουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική
άσκηση να μην μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις κάποιων μαθημάτων.
6. Λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων παρακαλούνται οι φοιτητές που είχαν ήδη
εκδηλώσει ενδιαφέρον και συνεχίζουν να επιθυμούν, υπό τις νέες αυτές προϋποθέσεις, να
πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση να το δηλώσουν στην κα Ελένη Σεμερτζίδου
τηλεφωνικώς ή με email. Θα σας αποσταλεί και σχετικό ενημερωτικό email.
Ο υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης
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