ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών του Πρακτική Άσκηση διάρκειας δύο μηνών
εκτός του Πανεπιστημίου, η οποία γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας,
προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί τους νέους, αυτό
της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αποκατάστασης και απασχόλησης. Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται
με τη συμμετοχή του ΤΑΤΜ σε πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων στο πλαίσιο 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 του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού (ΑΤΜ), προκειμένου να αποκτήσουν τα πρώτα
εφόδια και την απαραίτητη εξωστρέφεια για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση τους στην αγορά
εργασίας.
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υπηρεσίες/οργανισμούς/επιχειρήσεις, την εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων του Τοπογράφου
Μηχανικού και τη συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις παραγωγής τοπογραφικών, γεωδαιτικών,
χαρτογραφικών, φωτογραμμετρικών, κτηματολογικών, υδραυλικών και συγκοινωνιακών προϊόντων, κατά
τα πρότυπα των περισσοτέρων συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης. Το Τμήμα μας ελπίζει
να γίνετε αρωγός στην προσπάθεια του για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, μέσω της οποίας
πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ωφέλεια τόσο για τον καταρτιζόμενο φοιτητή όσο και για τον φορέα παροχής
Πρακτικής Άσκησης.
Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται την περίοδο 2010-2013 και θα υλοποιείται
δυο φορές, μια το Χειμερινό (τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο) και μια το Εαρινό Εξάμηνο (τους μήνες
Απρίλιο-Μάιο), σε κάθε Ακαδημαϊκό Έτος. Η επόμενη περίοδος υλοποίησης θα είναι το Χειμερινό
Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 οπότε η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Οκτώβριο έως
Νοέμβριο 2012.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την κατ’ αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο
πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Γεώργιο Βέργο, Επιστημονικά Υπεύθυνο
του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ, τηλεφωνικά στο 2310-994366 ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο vergos@topo.auth.gr, καθώς και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Πρακτικής
Άσκησης στη διεύθυνση http://www.topo.auth.gr/praktiki/.
Με εκτίμηση,

Γεώργιος Σ. Βέργος
Λέκτορας ΑΠΘ
Επιστημονικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης ΤΑΤΜ/ΑΠΘ

