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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ___________________ 
 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: __________________, (Βαθμίδα _____________________) 
Σχολή/Τμήμα _____________________ 

Tομέας _____________________________ 
Τ. Θ. Παν. ____________, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ. 2310 99 ____________ - Fax 2310 99 _____________ 
e-mail: _________________________ 

 
                   

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                 Θεσσαλονίκη, ___________________ 
 

Προς 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΟΛΗ 
 
Αξιότιμε κ. Διευθυντά, 
 Η Σχολή _________________ / Το Τμήμα _______________ περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών 
της/του, Πρακτική Άσκηση διάρκειας ___________  μηνός/μηνών εκτός του Πανεπιστημίου, η οποία γίνεται με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής μας/του Τμήματός μας, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί τους νέους, αυτό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αποκατάστασης 
και απασχόλησης.   
 Επίσης, συμμετέχει σε πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, μέσω του οποίου, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα, πέρα από την 
πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την καθημερινή εργασιακή πρακτική, 
προκειμένου να αποκτήσουν τα πρώτα εφόδια και την απαραίτητη εξωστρέφεια για την αποτελεσματικότερη 
απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας.    
 Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσα από την απασχόληση τους σε υπηρεσίες/οργανισμούς/επιχειρήσεις, τη 
γνωριμία τους με την εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων τους και τη συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις 
παραγωγής,  κατά τα πρότυπα των περισσοτέρων συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης.  
 Η Σχολή/Τμήμα μας, ελπίζει να γίνετε αρωγός στην προσπάθεια του για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων. Σε περίπτωση θετικής απάντησής σας, θα σας παρακαλούσαμε, να συμπληρώσετε το συνημμένο 
«ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», με τα απαραίτητα 
για εμάς στοιχεία και να τον αποστείλετε μαζί με την απάντηση σας. 
 Είναι προφανές ότι η Πρακτική Άσκηση που θα υλοποιηθεί δεν συνεπάγεται σχέση εργασίας των 
εκπαιδευομένων με την υπηρεσία/οργανισμό/επιχείρησή σας, γι’αυτό, δεν αναλαμβάνετε έναντι αυτών, καμία 
οικονομική υποχρέωση και καμία ασφαλιστική κάλυψη, τα οποία καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα 
Πρακτικής Άσκησης. 

Με τιμή 
O Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΒΑΘΜΙΔΑ 


