To Πρόγραμμα "Όμιλος Πρακτικής Άσκησης ΕΡΑΣΜΟΣ+" Ακαδημαϊκού
Έτους 2015-2016 απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς του εξωτερικού και υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Τα Ιδρύματα-Εταίροι που συμμετέχουν στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης που
συντονίζει το ΟΠΑ είναι:





Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, μπορούν να αναζητήσουν οι ίδιοι τον οργανισμό ή την
επιχείρηση που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση
(σελίδα "Θέσεις Απασχόλησης") και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τον
Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματός τους (σελίδα "Αίτηση"). Μετά την
έγκριση του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Erasmus+, οι φοιτητές μπορούν να
αναζητήσουν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να
συμπληρωθούν έγκαιρα γιά την λήψη της υποτροφίας Erasmus+ / Όμιλος
Πρακτικής Άσκησης.
Σημείωση: Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι
ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών
του προγράμματος σπουδών τους.
_________________________________________________________________
___________
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ


Μπορείτε να κατεβάσετε ενημερωτικό οδηγό με χρήσιμες συμβουλές για τη
σύνταξη αγγλόφωνης συνοδευτικής επιστολής και την ολοκληρωμένη
μεθοδολογία αναζήτησης πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Βίκτωρα Κούκη, Σύμβουλο
Σταδιοδρομίας (vkoukis@aueb.gr, τηλ. 210 8203216).

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ




Ενημέρωση για εκδηλώσεις και άλλες δράσεις, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα
Facebook του Γραφείου Εrasmus ΟΠΑ:
www.facebook.com/aueberasmus
Παρουσιάσεις ενημερωτικής συνάντησης του Νέου Προγράμματος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERASMUS+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση
(21/1/2015, Αμφ. Αντωνιάδου
ΟΠΑ): www.career.aueb.gr/docs/erasmuspresentations.zip

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(ERASMUS+ OLS)


Ενημέρωση για το εργαλείο Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης Erasmus+
OLS: www.career.aueb.gr/OLS_info.pdf

ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS+


Ενημερωτικό έντυπο αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
φοιτητών που συμμετέχουν στα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020
_________________________________________________________________
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας
ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις
απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.
The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

