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Το έργο σλοποιείηαι  ζηο πλαίζιο ηοσ Επιτειρηζιακού Προγράμμαηος «Εκπαίδεσζη και Δια Βίοσ Μάθηζη» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)  

2011-2013, και ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόροσς. 

Γραθείο Πρακηικής Άζκηζης 
Καραμανλή & Λσγερής,  501 00,  Κοζάνη, http://dasta.uowm.gr/internship/ 

Επιζηημονικά Υπεύθσνος: Επίκοσρος Καθηγηηής Κωνζηανηίνος Σηεργίοσ 
Γραμμαηεία: Αρεηή Διαμανηοπούλοσ 

Τηλ.: 2461056637, Fax.: 2461056631, Email: practice.icte@uowm.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Θέμα: Δήλωζη ενδιαθέρονηος θοιηηηών ηοσ ΤΜΠΤ για Πρακηική Άζκηζη [3 Ιανοσαρίοσ 

2013 - 31 Μαρηίοσ 2013] 
 

Οη θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο γηα ηελ 

πεξίνδν 3 Ιανοσαρίοσ 2013 – 31 Μαρτίοσ 2013 παξαθαινύληαη λα ζπλδεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο: dasta.uowm.gr/internship/ θαη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή 

ζπκπιεξώλνληαο κόλν ηα ζηνηρεία ηνπο θαη επηζπλάπηνληαο ην βηνγξαθηθό ζεκείωκα θαη ηελ 

αλαιπηηθή βαζκνινγία τωρίς λα επηιέμνπλ ζέζεηο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε ζπλεξγαδόκελνπο 

θνξείο. 

Πεξίνδνο αηηήζεωλ: 15/11/2012-3/12/2012 

Α) Γηα ηελ πεξίνδν [3 Ιανοσαρίοσ 2013 – 31 Μαρτίοσ 2013] δηαηίζεληαη 5 ζέζεηο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, ιόγω ιήμεο ηνπ έξγνπ ζηηο 31/3/2012, νπόηε ζε πεξίπηωζε πνπ νη αηηήζεηο ηωλ 

θνηηεηώλ είλαη πεξηζζόηεξεο ζα επηιεγνύλ απηνί κε ηα πεξηζζόηεξα κόξηα. 

Η βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε ηωλ αηηήζεωλ γίλεηαη ζύκθωλα κε ηε ζρέζε: 

A=(X+Y/2)*MO*100     όπνπ : 

Χ: ν ιόγνο ηνπ αξηζκνύ ππνρξεωηηθώλ καζεκάηωλ πνπ έρεη πεξάζεη ν θνηηεηήο πξνο ην ζύλνιν 

ηωλ ππνρξεωηηθώλ καζεκάηωλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζην εμάκελν θνίηεζήο. 

Υ: ν ιόγνο ηνπ αξηζκνύ καζεκάηωλ επηινγήο ηεο θαηεύζπλζεο πνπ έρεη πεξάζεη ν θνηηεηήο 

πξνο ην ζύλνιν ηωλ καζεκάηωλ επηινγήο ηεο θαηεύζπλζεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην εμάκελν 

θνίηεζήο ηνπ. 

ΜΟ: ν κέζνο όξνο ηεο βαζκνινγίαο ηωλ καζεκάηωλ ηα νπνία έρεη πεξάζεη ν θνηηεηήο.  

Β) Μεηά ηελ θαηάηαμε ηωλ θνηηεηώλ ην γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο ζα επηθνηλωλήζεη κε ηνπο 

5 θνηηεηέο πνπ ζα επηιεγνύλ θαη έπεηηα ζα βξεζνύλ ζέζεηο ζε θνξείο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλωλήζηε κε ην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ 

Τκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλωληώλ: 

 Τηλ.2461056637 E-mail: practice.icte@uowm.gr, 

 Γραφείο 202, 2ος όροφος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
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