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Ανακοινώνεται η Τελική Λίστα Φοιτητών – Φορέων Πρακτικής Άσκησης ΣΕΜΦΕ 2018, 

μετά την οριστικοποίηση των διαθεσίμων θέσεων πρακτικής άσκησης από τους 

συνεργαζόμενους φορείς και των περιόδων υλοποίησής της από τους φοιτητές της 

Σχολής μας.  

Τα ονόματα των φοιτητών της ΣΕΜΦΕ και των φορέων στους οποίους θα υλοποιήσουν 

την πρακτική τους άσκηση εμφανίζονται στα αρχεία με ονόματα: α) Τελική Λίστα 

Φοιτητών - Φορέων ΠΑ ΣΕΜΦΕ 2018 Τομέας Φυσικής και β) Τελική Λίστα Φοιτητών - 

Φορέων ΠΑ ΣΕΜΦΕ 2018 Τομέας Μαθηματικών.  

Οι φοιτητές οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σύμφωνα με τις 

τελικές λίστες που ανακοινώθηκαν, καλούνται να έρθουν σε επικοινωνία με τον 

επιβλέποντα πρακτικής άσκησης που έχει οριστεί από τη Σχολή, εφόσον δεν το έχουν 

ήδη κάνει. Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε φορείς για τους 

οποίους δεν έχει οριστεί επιβλέπων από τη Σχολή θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη 

Γραμματεία της Σχολής.  

Επίσης, οι φοιτητές που συμπεριλαμβάνονται στις τελικές λίστες θα πρέπει να  

προσκομίσουν άμεσα στο κεντρικό γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ  υπογεγραμμένα 

πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ φοιτητή, φορέα υποδοχής (με σφραγίδα του φορέα) 

και ΕΜΠ (συνολικά 5 υπογραφές) εις τριπλούν πρωτότυπα (φοιτητής ,φορέας, γραφείο 

ΠΑ) Το σχετικό έντυπο θα το βρείτε στο: 

http://praktiki.ntua.gr/site/pdf/contract/contract_semfe.pdf. Η παραπάνω διαδικασία δεν 

http://praktiki.ntua.gr/site/pdf/contract/contract_semfe.pdf


αφορά τους φοιτητές που θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην Εθνική 

Τράπεζα.  

Υπενθυμίζεται ότι μετά  την ολοκλήρωση της ΠΑ και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 

δέκα (10) ημερών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν στο  κεντρικό Γραφείο ΠΑ 

του ΕΜΠ τα εξής δικαιολογητικά:  

• Πρωτότυπη Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το 

φορέα απασχόλησης.  

• Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον επόπτη - μέλος ΔΕΠ της ΣΕΜΦΕ στην 

οποία να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής έχει παραδώσει σχετική εργασία – έκθεση 

πεπραγμένων ΠΑ.  

• Αντίγραφο της τελικής εργασίας – έκθεσης πεπραγμένων ΠΑ.  

• Ερωτηματολόγιο φοιτητή και ερωτηματολόγιο φορέα απασχόλησης, 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, αντίστοιχα.  

Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΜΦΕ 

(http://www.semfe.ntua.gr/el/announcements/category/internship) και στο κεντρικό 

Γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ.  

Τέλος, σημειώνεται ότι για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία,  οι φοιτητές που έχουν 

κατεύθυνση φυσικού εφαρμογών ή έχουν δηλώσει αντίστοιχους φορείς, μπορούν να 

απευθύνονται στην κ. Άλκηστη Δημακοπούλου (τηλ. 210-7723030, e-mail: 

aldim@central.ntua.gr κτήριο Φυσικής, β’ όροφος, γρ. 310) και όσοι έχουν  κατεύθυνση 

μαθηματικού εφαρμογών ή έχουν δηλώσει αντίστοιχους φορείς στην κ. Βάσω Μπάρμπα 

(τηλ. 210-7724189, e-mail: semfe@central.ntua.gr, νέο κτήριο ΣΕΜΦΕ, 2ος όρ.).  
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