ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ
Αγαπθτοί Συνάδελφοι,
Το Τμιμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικϊν (ΤΑΤΜ) του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου
Θεςςαλονίκθσ (ΑΠΘ) περιλαμβάνει ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του Πρακτικι Άςκθςθ διάρκειασ δφο μθνϊν
εκτόσ του Πανεπιςτθμίου, θ οποία γίνεται με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Τμιματόσ μασ,
προκειμζνου να αντιμετωπίςει ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα που απαςχολεί τουσ νζουσ, αυτό
τθσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ, αποκατάςταςθσ και απαςχόλθςθσ. Η Πρακτικι Άςκθςθ υλοποιείται
με τθ ςυμμετοχι του ΤΑΤΜ ςε πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ, μζςω του οποίου, οι φοιτθτζσ μασ ζχουν τθ δυνατότθτα, πζρα από
τθν πανεπιςτθμιακι τουσ εκπαίδευςθ, να ζρκουν ςε μια πρϊτθ επαφι με τθν κακθμερινι εργαςιακι
πρακτικι του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μθχανικοφ (ΑΤΜ), προκειμζνου να αποκτιςουν τα πρϊτα
εφόδια και τθν απαραίτθτθ εξωςτρζφεια για τθν αποτελεςματικότερθ απορρόφθςθ τουσ ςτθν αγορά
εργαςίασ.
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υπθρεςίεσ/οργανιςμοφσ/επιχειριςεισ, τθν εφαρμογι των γνωςτικϊν αντικειμζνων του Τοπογράφου
Μθχανικοφ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςε όλεσ τισ φάςεισ παραγωγισ τοπογραφικϊν, γεωδαιτικϊν,
χαρτογραφικϊν, φωτογραμμετρικϊν, κτθματολογικϊν, υδραυλικϊν και ςυγκοινωνιακϊν προϊόντων, κατά
τα πρότυπα των περιςςοτζρων ςυςτθμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ Ευρϊπθσ. Το Τμιμα μασ ελπίηει
να γίνετε αρωγόσ ςτθν προςπάκεια του για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων, μζςω τθσ οποίασ
πιςτεφουμε ότι κα υπάρχει ωφζλεια τόςο για τον καταρτιηόμενο φοιτθτι όςο και για τον φορζα παροχισ
Πρακτικισ Άςκθςθσ.
Το πρόγραμμα τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ πραγματοποιείται τθν περίοδο 2010-2013 και κα υλοποιείται
δυο φορζσ, μια το Χειμερινό (τουσ μινεσ Οκτϊβριο-Νοζμβριο) και μια το Εαρινό Εξάμθνο (τουσ μινεσ
Απρίλιο-Μάιο), ςε κάκε Ακαδθμαϊκό Ζτοσ. Η επόμενη περίοδοσ υλοποίηςησ θα είναι το Εαρινό Εξάμηνο
του Ακαδημαϊκοφ Έτουσ 2011-2012 οπότε η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί τουσ μήνεσ Απρίλιο ζωσ Μάιο
2012.
Είναι προφανζσ ότι θ Πρακτικι Άςκθςθ που κα υλοποιθκεί δεν ςυνεπάγεται ςχζςθ εργαςίασ των
εκπαιδευομζνων με τθν υπθρεςία/οργανιςμό/επιχείρθςι ςασ, γι’ αυτό, δεν αναλαμβάνετε ζναντι αυτϊν,
καμία οικονομικι υποχρζωςθ και καμία αςφαλιςτικι κάλυψθ, τα οποία καλφπτονται εξ ολοκλιρου από το
Πρόγραμμα Πρακτικισ Άςκθςθσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και για τθν κατ’ αρχιν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχισ ςτο
πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτον κ. Γεϊργιο Βζργο, Επιςτθμονικά Υπεφκυνο
του προγράμματοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του ΤΑΤΜ, τθλεφωνικά ςτο 2310-994366 ι μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου ςτο vergos@topo.auth.gr, κακϊσ και να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα τθσ Πρακτικισ
Άςκθςθσ ςτθ διεφκυνςθ http://www.topo.auth.gr/praktiki/.
Με εκτίμθςθ,

Γεϊργιοσ Σ. Βζργοσ
Λζκτορασ ΑΠΘ
Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ

