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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αριθ.Πρωτ.: 608

Αθήνα, Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΗ Σ
Α Σ Κ Η Σ ΗΣ
ΦΟΙΤ ΗΤ ΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟ Υ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠ Α

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Τ.Ε.Τ) και του Τμήματος
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για
υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ και με σκοπό την κάλυψη
τριάντα (30) διαθέσιμων θέσεων.
Η Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2019-2020 υλοποιείται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ασκούμενων φοιτητών υπερβαίνει τις
διαθέσιμες θέσεις, καταρτίζονται πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις
των Τμημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν ΚΕΝΟ e-mail στο pa@asfa.gr το αργότερο έως
και την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 και θα λάβουν αυθημερόν ενημερωτικό με τα κάτωθι
επισυναπτόμενα έντυπα, τα οποία θα πρέπει και άμεσα να συμπληρωθούν και αποσταλούν
στο ίδιο e-mail address.
 Αίτηση
 Φόρμα Συνεργάτη που αφορά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
 Φόρμα ΕΡΓΑΝΗ_Στοιχεία Προσληφθέντος
 Βιογραφικό
 Σκαναρισμένη αποτύπωση της φοιτητικής σας ταυτότητας (ασπρόμαυρο)
 Σκαναρισμένη αποτύπωση του Δελτίου Ταυτότητας (ασπρόμαυρο)
 Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα έχετε αναγνώσει ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ και θα έχετε
υπογράψει και σκανάρει
Οι φοιτητές/τριες που θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης θα αναζητήσει υπηρεσιακά, τα Πιστοποιητικά Σπουδών τους από τις
Γραμματείες των Τμημάτων όπου συμπληρωματικά θα ζητούμε τεκμηριωμένα ότι έχετε
δηλώσει αντί για μάθημα την συμμετοχή σας στην Πράξη.
Σημείωση: Αν δεν έχει δηλωθεί η Πρακτική Άσκηση στην Γραμματεία του Τμήματος σας
δε θα έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση.
Ως προς τη διαθεσιμότητα των Φορέων Υποδοχής, οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν
και το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/.
Για την είσοδο σας στην συγκεκριμένη πλατφόρμα θα πρέπει αρχικά να επικυρώσετε τα
στοιχεία σας (όνομα χρήστη και κωδικό) με την Γραμματεία του Τμήματος σας.
Στη συνέχεια και μόνο σε περίπτωση κωλύματος, επικοινωνείτε πρώτα με το Γραφείο
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Αρωγής Χρηστών στο 215 215 7860 και αν δεν προκύψει αποτέλεσμα, αποστέλλετε στο
ghamilothoris@asfa.gr e-mail, αναφέροντας υποχρεωτικά τα πρώτα δύο βήματα και
ζητώντας σχετική βοήθεια με σκοπό την πρόσβαση σας στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας
τα στοιχεία που σας έχουν επικυρώσει από την Γραμματεία του Τμήματος σας.
Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2020 θα λήξει η περίοδος της κατάθεσης των αιτήσεων και θα
παραδοθούν οι αιτήσεις στις Επιτροπές Αξιολόγησης των Τμημάτων. Τα προσωρινά
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και τα τελικά
αποτελέσματα την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 επιτρέποντας 5 ημέρες για εξέταση των
τυχόν ενστάσεων.
Η Ιδρυματική Υπεύθυνη για την Πρακτική Άσκηση
Καθηγήτρια
Αφροδίτη Λίτη

