


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Βρίσκεται θεσμοθετημένο στο Πρόγραμμα Σπουδών

Πραγματοποιείται από το 5ο εξάμηνο και μετά

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές/ριες αμείβονται εφόσον ολοκληρώσουν την Πρακτική

Για το ακαδ.έτος 2017-2018 η αμοιβή είναι 100€ ανά μήνα Πρακτικής



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Π.Α. ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Είναι προαιρετική

Διαρκεί 2 μήνες και πραγματοποιείται από Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο

Συμμετέχουν φοιτητές έχουν συμπληρώσει το 2ο έτος σπουδών ή έχουν συγκεντρώσει 
τουλάχιστον 60 ECTS 

Πραγματοποιείται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς (γραφεία αρχιτεκτονικής, γραφιστικής, 
εργαστήρια καλλιτεχνών, βίντεο κ.α)

Δεν συμμετέχουν εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και σε σώματα ασφαλείας



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΑΣ

ΒΗΜΑ 1: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Γ.Π.Α

Εκτύπωση όλων των εγγράφων εις διπλούν

• Ταυτότητα

• ΑΜΚΑ, το εκτυπώνετε από http://www.amka.gr/ (1) ή αντί για το 1,2,3 εκτυπώνετε την

• ΑΜΑ ΙΚΑ, το εκδίδετε στο ΙΚΑ με την ταυτότητά σας (2) ασφαλιστική ενημερότητα εδώ:

• Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης σε ισχύ(3)  https://apps.ika.gr/eInsEligibility/

• ΑΦΜ, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή φορολογική δήλωση (Να φαίνεται το ΑΦΜ και η ΔΥΟ σας)

• Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας (Να φαίνονται περασμένα μαθήματα, βαθμός και εξάμηνο)

• Αντίγραφο Λογαριασμού Τράπεζας που είστε πρώτος δικαιούχος

• Υπεύθυνη Δήλωση, την εκτυπώνετε από τη σελίδα μας «Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση»

http://www.amka.gr/
https://apps.ika.gr/eInsEligibility/
http://pa.uth.gr/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/


 Ανασφάλιστοι φοιτητές απευθύνονται πλέον στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ 
τους. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ http://www.uth.gr/students/student-
welfare/perithalpsi

 Αν δεν έχετε λογαριασμό που να είστε ο πρώτος δικαιούχος, ανοίγετε λογαριασμό σε 
τράπεζα με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ταυτότητα, ΑΦΜ, Ε1 Γονέα (ή δικό σας αν κάνετε δήλωση), Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ, 
Βεβαίωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο από τη Γραμματεία, Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν 
έχετε σε άλλη Τράπεζα ατομικό λογαριασμό.

*Προσπαθείτε να ανοίγετε λογαριασμό σε υποκατάστημα του Βόλου

http://www.uth.gr/students/student-welfare/perithalpsi


Συμπλήρωση της «Αίτηση Εγγραφής» στη σελίδα μας (www.pa.uth.gr), θα 
χρειαστείτε τα προηγούμενα έγγραφα 

Κάνετε είσοδο στη σελίδα μας με τα στοιχεία του Ευδόξου

Προθεσμία υποβολής της Αίτησης Εγγραφής και των Εγγράφων στο Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης στο Τσαλαπάτα έως τις 30 Μαρτίου 2018 ΑΥΣΤΗΡΑ

Στο διάστημα που αναμένετε την ανακοίνωση της λίστας των φοιτητών/τριών που θα 
συμμετέχουν στην Αμειβόμενη Πρακτική και τις συμβάσεις σας προχωράτε στο Βήμα 3

http://www.pa.uth.gr/


1. Κάνετε είσοδο στον ΑΤΛΑ (www.atlas.grnet.gr) και αναζητάτε φορέα υποδοχής της Πρακτικής σας

2. Ζητάτε από το φορέα υποδοχής τον κωδικό θέσης στον ΑΤΛΑ για να συμπληρώσετε την «Καρτέλα Πρακτικής» 
στο pa.uth.gr

Ο κωδικός θέσης στον ΑΤΛΑ γίνεται στη σελίδα του ΑΤΛΑ από το φορέα, ενώ η καρτέλα Πρακτικής γίνεται στη σελίδα 
του Γραφείου Πρακτικής από το φοιτητή.

3. Τι πρέπει να κάνει ο φορέας μου για να δημιουργήσει κωδικό θέσης στον Άτλα;

 Είσοδος Ή Εγγραφή αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στη σελίδα του ΑΤΛΑ atlas.grnet.gr. Αναλυτικές οδηγίες εδώ

 Εισαγωγή Θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης. Αναλυτικές οδηγίες εδώ

 Σας γνωστοποιεί τον κωδικό θέσης για τη συμπλήρωσή του στην Καρτέλα Πρακτικής

Διευκολύνετε τον φορέα σας σε αυτή τη διαδικασία

 * Για οποιαδήποτε κώλυμα στη διαδικασία επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής του ΑΤΛΑΝΤΑ. ☎ 215 215 7860. Ώρες 

λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 πμ - 17:00 μμ

http://www.atlas.grnet.gr/
http://pa.uth.gr/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
http://atlas.grnet.gr/
http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual FYPA Reg.pdf
http://atlas.grnet.gr/Files/PORTAL_Manual FYPA App.pdf
http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx


Αίτηση Εγγραφής &

Καρτέλα Πρακτικής



Αναζήτηση φορέα Υποδοχής από φοιτητές



Εισαγωγή θέσεων Πρακτικής από φορείς υποδοχής



Σύναψη σύμβασης με το φορέα σε 4 αντίτυπα διπλής όψης

Υπογράφετε εσείς και ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα και συμπληρώνει
μόνο τα στοιχεία του φορέα στο πεδίο 2

Προσκομίζετε και τα 4 αντίτυπα της σύμβασης στο Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης

Αναμένετε να σας επιστραφούν τα 2. Το ένα το κρατάτε και το άλλο το δίνετε στο 
φορέα

Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού και η συμπλήρωση των πεδίων ΑΔΑ και 
Ημερομηνία. Σε διαφορετική περίπτωση η σύμβαση είναι άκυρη.. (Προτιμήστε 
στυλό με μαύρο μελάνι)

Οι υπογραφές στη σύμβαση θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, επομένως δεν 
γίνεται η αποστολή της με φαξ

ΒΗΜΑ 4: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ



ΒΗΜΑ 5: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ

Συμπληρώνετε το Ερωτηματολόγιο Εισόδου στη σελίδα μας στο pa.uth.gr

Ως ημερομηνία εισόδου συμπληρώνετε την ημερομηνία έναρξης της 
σύμβασης σας

Απογραφικό Δελτίο 

Εισόδου

http://pa.uth.gr/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/


Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας σωστά στην Αίτηση Εγγραφής και Καρτέλα 
Πρακτικής

SOS! Παρακολουθείτε καθημερινά το email που έχετε δηλώσει στην Αίτηση 
Εγγραφής, την ιστοσελίδα μας (pa.uth.gr) και τη σελίδα μας στο facebook ( 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

http://pa.uth.gr/
https://www.facebook.com/PRACTICAL.TRAINING.UTH


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ..

Να έχετε ενημερωθεί για την Πρακτική ΕΣΠΑ

Να έχετε κάνει την Αίτηση Εγγραφής

Να έχετε συμπληρώσει την Καρτέλα Πρακτικής – Απαραίτητα με κωδικό 

θέσης ΑΤΛΑΝΤΑ

Να έχετε προσκομίσει όλα τα έγγραφα στο γραφείο μας

Να έχετε συμπληρώσει το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου

Να έχετε τη σύμβαση υπογεγραμμένη στα χέρια σας



ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η Π.Α. ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙΤΕ

Υποβολή εντύπων στο γραφείο Π.Α:

Αξιολόγησης της Πρακτικής σας από το φορέα (με υπογραφή & σφραγίδα από φορέα)

Βεβαίωσης πραγματοποίησης της Πρακτικής σας (με υπογραφές από φορέα και 
Επιστημονικό Υπεύθυνο & σφραγίδα φορέα)

 Ηλεκτρονική Υποβολή από τον φοιτητή στην ιστοσελίδα μας:

Έκθεσης Αποτίμησης

Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης

Απογραφικού Δελτίου Εξόδου



Εισαγωγή θέσεων Πρακτικής από φορείς υποδοχής



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοκλής Καναρέλης

• Διοικητική Υποστήριξη: Γκοτινάκου Γεωργία

• Στοιχεία επικοινωνίας:

☎ 24210-06382

@ praktiki.arch@uth.gr

Site pa.uth.gr

Facebook Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

Διεύθυνση Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα

• Ημέρες και ώρες επικοινωνίας γραφείου: 

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 15:00

mailto:praktiki.sed@uth.gr
http://pa.uth.gr/
https://www.facebook.com/PRACTICAL.TRAINING.UTH


Καλή Αρχή!


