ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ___________________
Επιστημονικά Υπεύθυνος: __________________, (Βαθμίδα _____________________)
Σχολή/Τμήμα _____________________
Τομέας _____________________________
Τ. Θ. Παν. ____________, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310 99 ____________ - Fax 2310 99 _____________
e-mail: _________________________
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
για την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Σχολής/Τμήματος
___________________».
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την _________, στα γραφεία της Σχολής/Τμήματος
__________________________ , του ΑΠΘ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1. Ο/Η επιστημονικά υπεύθυνος/-η του ερευνητικού έργου, «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών της
Σχολής/του

Τμήματος

___________

του

Α.Π.Θ.»,

καθηγητής/-τρια

κος/κα

_____________________, και
2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος κος/κα ………………………… ………………………………….
του/της οργανισμού/επιχείρησης/υπηρεσίας (Φορέας Υποδοχής):
Ιδιωτικός Τομέας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Δημόσιος Τομέας

ΑΦΜ:

ΔOY:

ΟΔΟΣ: .............................................................................ΑΡΙΘΜΟΣ: ......................
ΠΟΛΗ: .............................................................................. Τ.Κ. .................................
ΤΗΛ.:

FAX:

WEBSITE:

e-mail:

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Η συνεργασία αφορά την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών της Σχολής/του
Τμήματος _____________________ του ΑΠΘ, που συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Πρακτική
Άσκηση Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και επιδοτείται από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στα πλαίσια του
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Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σε θέματα της ειδικότητάς του στους
χώρους της επιχείρησης.
Άρθρο 2
Στην Πρακτική Άσκηση θα συμμετέχει ο φοιτητής / η φοιτήτρια της Σχολής/Τμήματος
__________________ του ΑΠΘ κ./κα _____________________________________________
με Α.Ε.Μ. _______.
Η Πρακτική Άσκηση αρχίζει την _____/_____/ και λήγει την ____/_____/20..... και θα
πραγματοποιηθεί

στους

χώρους

του

Φορέα

Υποδοχής

ή

………………………

.........................................., στον Τομέα δραστηριοτήτων ή ειδικό αντικείμενο απασχόλησης:
Ερευνητικός /
εκπαιδευτικός

Παροχής
Διοικητικός

Εμπορικός

Εφαρμογών

υπηρεσιών/

Άλλος

συμβουλών

Την επίβλεψη του φοιτητή από πλευράς Σχολής/Τμήματος _____________________ του ΑΠΘ
θα έχει ο/η κος/κα ______________________________(ονοματεπώνυμο, βαθμίδα).
Την παρακολούθηση του φοιτητή από πλευράς υπηρεσίας/οργανισμού/επιχείρησης θα έχει ο
κος/κα _______________________________________ (ονοματεπώνυμο, θέση).
Άρθρο 3
Το

υπεύθυνο

στέλεχος

της

υπηρεσίας/οργανισμού/επιχείρησης

οφείλει

να

παρακολουθεί και να καθοδηγεί τον φοιτητή για την επιτυχή εκτέλεση του έργου.
Το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ οφείλει να επιβλέπει το επιστημονικό μέρος της Πρακτικής
Άσκησης και μεριμνά για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.
Ο

φοιτητής

υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της

υπηρεσίας/οργανισμού/επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς

και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει στην υπηρεσία/οργανισμό/επιχείρηση.
Θα πρέπει να είναι επιμελής στην εργασία του, να είναι πειθαρχημένος και να κατανοεί τη
σχέση ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον.
Άρθρο 4
Η σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παραπάνω με τον όρο ότι
θα υπάρχει σχετική χρηματοδότηση. Σε περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης λύεται
αυτομάτως και η σύμβαση.
Άρθρο 5
Στην Πρακτική Άσκηση που θα υλοποιηθεί δεν συνεπάγεται σχέση εργασίας των
εκπαιδευομένων

με

την

υπηρεσία/οργανισμό/επιχείρηση

σας,

γι’αυτό,

η

υπηρεσία/οργανισμός/επιχείρηση δεν αναλαμβάνει έναντι αυτών, καμία οικονομική
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υποχρέωση και καμία ασφαλιστική κάλυψη, για τα οποία έχει μεριμνήσει η Σχολή/το Τμήμα
μας..

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και
αναλαμβάνει την καλή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης
αυτής.

Το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας έχει συνταχθεί σε δύο πρωτότυπα. Κάθε
συνεργαζόμενος φορέας πήρε από ένα και υπογράφεται ως ακολουθεί:
Για την επιχείρηση
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