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Θεζζαινλίθε, 21/1/2015 

Αθοπά: Εγγπαθή ηος Ιδπύμαηόρ ζαρ ζηο ζύζηημα ΑΤΛΑΣ 

 

 

Αμηόηηκνη θύξηνη / θπξίεο, 

ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ ζα ήζειε λα ζαο ελεκεξώζεη γηα ην Πξόγξακκα «Πξαθηηθή 

Άζθεζε Φνηηεηώλ Α.Π.Θ.»  

Τν Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ζπκκεηέρεη κε 23 Σρνιέο / Τκήκαηα, ελώ αλακέλεηαη ε 

έληαμε ελλέα αθόκε Σρνιώλ / Τκεκάησλ, ζην πξόγξακκα «Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ», πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) θαη από ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 

(ΔΣΠΑ), κέζσ ηνπ νπνίνπ, νη θνηηεηέο καο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, πέξα από ηελ παλεπηζηεκηαθή 

ηνπο εθπαίδεπζε, λα έξζνπλ ζε κηα πξώηε επαθή κε ηελ θαζεκεξηλή εξγαζηαθή πξαθηηθή, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηα πξώηα εθόδηα θαη ηελ απαξαίηεηε εμσζηξέθεηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε απνξξόθεζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Τν Πξόγξακκα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο θνηηεηέο / θνηηήηξηεο λα αζθεζνύλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ελόο (1) έσο ηεζζάξσλ (4) κελώλ ζε Ιδησηηθνύο θαη Γεκόζηνπο Φνξείο, πνπ παξέρνπλ ζέζεηο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  

 

Ο Φνξέαο Υπνδνρήο δελ έρεη θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε πξνο ηνλ αζθνύκελν, θαζώο ηα έμνδα 

γηα ηε κεληαία ακνηβή ησλ θνηηεηώλ καο όζν θαη ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε, θαιύπηνληαη εμ 

νινθιήξνπ από ην πξόγξακκα. 

 

Οη Σρνιέο / Τκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα είλαη νη εμήο: 

 

Κηίπιο Διοίκηζηρ, 1ορ Όποθορ, 54 124, Θεζζαλονίκη  

Τηλ: +30 2310 99 71 36, Φαξ: +30 2310  99 70 67   

e-mail: praktiki@auth.gr  

URL: http://www.praktiki.auth.gr 
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 Αγγιηθήο Γιώζζαο & Φηινινγίαο 

 Αγξνλόκσλ & Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ 

 Βηνινγίαο 

 Γαιιηθήο Γιώζζαο & Φηινινγίαο 

 Γεξκαληθήο Γιώζζαο & Φηινινγίαο 

 Γεσινγίαο 

 Γεσπνληθή Σρνιή 

 Γαζνινγίαο & Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

 Γεκνζηνγξαθίαο & Μ.Μ.Δ. 

 Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ 

Υπνινγηζηώλ 

 Θενινγίαο 

 Ιζηνξίαο & Αξραηνινγίαο 

 Κηεληαηξηθή Σρνιή 

 Μεραληθώλ Φσξνηαμίαο & Αλάπηπμεο  

 Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ 

 Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 

 Πνηκαληηθήο & Κνηλσληθήο Θενινγίαο 

 Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ 

 Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

 Φπζηθήο 

 Φεκείαο 

 Φεκηθώλ Μεραληθώλ 

 Χπρνινγίαο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζςμμεηέσεηε ζην Πξόγξακκα «Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ Α.Π.Θ.» είλαη 

ςποσπεωηική η εγγπαθή ζαρ ζην ζύζηημα ΑΤΛΑΣ, ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ Έξεπλαο θαη 

Τερλνινγίαο (βάζεη ηνπ κε ΑΠ. 16206/26.07.2013 εγγξάθνπ ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΠ 

Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε). Τν ζύζηεκα απηό απνηειεί κία θεληξηθή δηαδηθηπαθή ππεξεζία, 

ε νπνία δηαζπλδέεη ηνπο Φνξείο πνπ παξέρνπλ ζέζεηο Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε όια ηα αθαδεκατθά 

Ιδξύκαηα ηεο επηθξάηεηαο, δεκηνπξγώληαο κία εληαία βάζε ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο νη νπνίεο 

είλαη δηαζέζηκεο πξνο επηινγή από ηα Ιδξύκαηα.  

Γηα ηελ εγγπαθή ζαρ ζην ζύζηεκα ΑΤΛΑΣ παξαθαινύκε αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 

1)  Μπείηε ζηε ζειίδα: http://atlas.grnet.gr/ 

2)  Δπηιέμηε ηελ εγγξαθή Φνξέσλ Υπνδνρήο (https://submit-atlas.grnet.gr/) 

3)  Σπκπιεξώζηε ηε Φόξκα ηεο Δγγξαθήο κε ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα Υπνδνρήο. 

Δπηζεκαίλνπκε1 όηη για να ολοκληπωθεί η διαδικαζία εγγπαθήρ ζαο, πξέπεη ζην ηέινο 
οπωζδήποηε λα εθηππώζεηε ηε βεβαίσζε ζπκκεηνρήο πνπ ζαο απνζηέιιεηαη από ην 
ζύζηεκα, λα ηελ ππνγξάςεη ν/ε Γηεπζπληήο/ηξηα θαη λα βάιεηε ζθξαγίδα ηνπ ηδξύκαηόο ζαο. 
Δπίζεο απαηηείηαη θσηνηππία ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ηξηαο, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί 
πσο ν ίδηνο/ε ίδηα έρεη θάλεη ηελ εγγξαθή ηνπ Ιδξύκαηόο ζαο θαη όρη θάπνηνο ηξίηνο. Τα δύν 
παξαπάλσ έγγξαθα ηα απνζηέιιεηε ζην θαμ 210-7724396 (θαη -7) ή ηα ζαξώλεηε θαη ηα 
απνζηέιιεηε σο ζπλεκκέλα ζην helpdesk@atlas.grnet.gr. Αλ ζπλαληήζεηε θάπνηα δπζθνιία, κε 
δηζηάζεηε λα ηειεθσλήζεηε ζην 210-7724390.  

Αθνύ πηζηνπνηεζείηε ζην ζύζηεκα, κπνξείηε λα καηασωπήζεηε ζέζεηο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

αθνινπζώληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 

                                                           
1
  Οη παξάγξαθνη κε γαιάδηα γξακκαηνζεηξά έρνπλ πξνζηεζεί από ην Γξαθείν Π.Α. ηνπ Τκήκαηνο 

Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. 

http://atlas.grnet.gr/
https://submit-atlas.grnet.gr/
mailto:helpdesk@atlas.grnet.gr
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1)  Κάληε είζνδν ζην ζύζηεκα κε ηα ζηνηρεία ζαο 

2)  Δπηιέμηε ηελ θαξηέια Θέζεηο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη επηιέμηε ην πεδίν «Πξνζζήθε Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο» 

3)  Αθνύ θαηαρσξήζεηε ηηο ζέζεηο (Βήκα 1) θαη ην αληηθείκελν ησλ ζέζεσλ (Βήκα 2), ζην Βήκα 3 

(Πξνζζήθε Σρνιώλ), από ηε ζηήιε Ίδξπκα επηιέμηε ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο θαη ηε Σρνιή / Τκήκα (ή ηηο Σρνιέο / Τκήκαηα) πνπ ζαο ελδηαθέξεη (ελδηαθέξνπλ). 

Αναλςηικέρ οδηγίερ κε όια ηα βήκαηα γηα ηελ καηασώπηζη θέζεων Ππακηικήρ Άζκηζηρ ζα 
βξείηε ζην ζπλεκκέλν έγγξαθν «Πώο θαηαρσξνύλ νη θνξείο ζέζεηο Π.Α. ζηνλ ΑΤΛΑΝΤΑ». 

Γηα νπνηαδήπνηε πληποθοπία / βοήθεια για ηο ζύζηημα ΑΤΛΑΣ επηθνηλσλήζηε κε ην Γξαθείν 

Αξσγήο Φξεζηώλ ζην ηειέθσλν 210-7724390 (ώξεο ιεηηνπξγίαο Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 09:00 

πμ - 17:00 μμ) 

Γηα νπνηαδήπνηε διεςκπίνιζη / πληποθοπία είμαζηε πάνηα ζηη διάθεζή ζαρ. 

Με ηηκή, 

Ιδξπκαηηθά Υπεύζπλνο ηνπ Έξγνπ: 

Κνξσλαίνο Αληώληνο 

Αλ. Καζεγεηήο Τκήκαηνο Γεσινγίαο 

Τει: 2310 998515  

E-mail: koroneos@geo.auth.gr  

Ιάθσβνο Γάιιαο 

Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο Α.Π.Θ. 

Τει: 2310 997187, Fax: 2310 997067 

E-mail: idallas@auth.gr 

Δπηζηεκνληθά Υπεύζπλε Τκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο 

ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο: 

Δπαγγειία Καξαγηαλλίδνπ 

επίθνπξε θαζεγήηξηα 

Τει: 2310-9975-44 θαη -52 

E-mail: daf-praktikum@del.auth.gr θαη ekaragia@del.auth.gr  
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