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Παρακαλούνηαι οι θοιηηηές ηης τολής Αρτιηεκηόνων Μητανικών ποσ 

επιθσμούν να ζσμμεηάζτοσν ζηο πρόγραμμα ηης Πρακηικής Άζκηζης ηο 

2017 να ζσμπληρώζοσν ηην κάηωθι θόρμα, και να αποζηείλοσν ζηο 

Γραθείο Πρακηικής (nikininaba<ζην>yahoo.gr) ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

(αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη ππεύζπλε δήισζε θαηά πεξίπησζε). 

https://goo.gl/forms/i6pWJ13KzpVXwmBs2 

Γηα ηελ επηβεβαίσζε ιήςεο ηεο αίηεζεο ηνπο θα ζηαλεί επιβεβαιωηικό e-mail. 

Εάλ γηα θάπνην ιόγν δελ ιάβεηε e-mail παξαθαιείζζε λα επηθνηλσλήζεηε  

ηειεθσληθά κε ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο (δείηε θάησζη). 

Σπλνιηθά ζα δηαηεζνύλ 65 θέζεις πρακηικής άζκηζης για ηοσς θοιηηηές ΑΡΧ. 

ΜΗΧ. θαη νη πεξηζζόηεξεο εθ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

Η εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη η αποζηολή ηων δικαιολογηηικών ζα πξέπεη λα 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην αργόηερο έως ηη Σρίηη, 9 Μάιοσ. 

Τα κριηήρια επιλογής ησλ θνηηεηώλ παξνπζηάδνληαη ζηελ αλαιπηηθή πξόζθιεζε 

(επηζπλάπηεηαη), ελώ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ ηζηόηνπν 

ηεο πξαθηηθήο. 

Η αξρηθή ιίζηα ησλ επηιερζέλησλ θνηηεηώλ ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη νη ελδηαθεξόκελνη ζα ελεκεξσζνύλ θαη κέζσ e-mail, ελώ 

ζα ππάξμεη πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ ζηνπο κε επηιερζέληεο.  

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ επηιερζέλησλ θνηηεηώλ, ην Γξαθείν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ζα επηθνηλσλήζεη κέζσ e-mail κε ηνπο επηιερζέληεο θνηηεηέο, γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θαηάξηηζε 

ζπκβάζεσλ, αιιά πξσηίζησο γηα ηελ επηινγή ησλ θνξέσλ ππνδνρήο ησλ 

θνηηεηώλ εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Σηελ θαηεύζπλζε απηή, νη 

ελδηαθεξόκελνη θνηηεηέο πξνηξέπνληαη λα επηζθέπηνληαη ηνλ ηζηόηνπν ηεο 

πξαθηηθήο γηα λα είλαη ελήκεξνη γηα ηε δηαδηθαζία θαη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ 

ηαρύηεξε νινθιήξσζή ηεο. 

Για ηην εκηενέζηερη ενημέρωζη ζας για ηο πρόγραμμα και ηην επιλογή 

θορέων απαζτόληζης, μπορείηε να επιζκέπηεζηε ηον ιζηόηοπο ηης 

Πρακηικής ζηο: 

http://www.tuc.gr/index.php?id=1853 

 

mailto:nikininaba@yahoo.gr
https://goo.gl/forms/i6pWJ13KzpVXwmBs2
http://www.tuc.gr/index.php?id=1853
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Επίζεο, γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ή λα επηζθέπηεζηε ηο 

Κενηρικό Γραθείο Πρακηικής Άζκηζης ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη ηελ θ. 

Μπαλαλή Νηθνιέηα.  

Τει: 28210 37452,  

e-mail: nikininaba<ζην>yahoo.gr 

Δεπηέξα: 12:00-19:00, Τξίηε-Παξαζθεπή: 9:30-14:30. 

Θέζε Γξαθείνπ Πξαθηηθήο: Ιζόγεην ΜΗΧΟΠ, Κεληξηθό Κηήξην (δεμηά ηεο θεληξηθήο 

εηζόδνπ θάησ από ηε «ζηνά», γηα ην θπιηθείν). 
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