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Μετά το πζρασ του χρόνου υποβολισ των αιτιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τουσ φοιτθτζσ του
Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ (πρώθν Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Μεςολογγίου του Πρώθν
ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ) για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν πράξθ «Πρακτικι Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Πανεπιςτθμίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία»
και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Εκνικοφσ Πόρουσ, διαπιςτώκθκε ότι υπζβαλαν αίτθςθ
οκτώ (8) φοιτθτζσ.
Οι 4 αιτιςεισ αφοροφςαν Πρακτικι Άςκθςθ ςε Δθμόςιο Φορζα και οι άλλεσ 4 ςε Ιδιωτικό Φορζα.
Οι αιτιςεισ για τον Δθμόςιο Φορζα γίνονται όλεσ αποδεκτζσ διότι οι φορείσ υποδοχείσ ικανοποιοφν τα κριτιρια
του κανονιςμοφ Π.Α. του Σμιματοσ και επίςθσ είναι ιςάρικμεσ με τισ διακζςιμεσ κζςεισ.
Όςον αφορά ςτισ αιτιςεισ ςε Ιδιωτικό Φορζα γίνονται αποδεκτζσ μόνο οι τρεισ.
Η αίτθςθ του φοιτθτι με ΑΜ 76516965 και Αρ. Πρωτ. 14502/24-9-2021, απορρίπτεται.
Με δεδομζνο ότι o αρικμόσ των κζςεων τθσ Π.Α. για τθν περίοδο αυτι ανζρχεται ςτισ είκοςι (20) (16 Ιδιωτικοφ
Σομζα και 4 Δθμοςίου Σομζα), δεν απαιτικθκε αξιολόγθςθ των αιτιςεων των φοιτθτών από τθν Επιτροπι Π.Α.
του Σμιματοσ ςφμφωνα με τα βακμολογικά κριτιρια που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ και ενεργοποιοφνται
όταν ο αρικμόσ των αιτιςεων είναι μεγαλφτεροσ των διακζςιμων κζςεων, αλλά ακολοφκθςε θ κατάταξι τουσ
ςτθ λίςτα του παρακάτω πίνακα.
Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων επιλογισ των φοιτθτών κα υπάρξει προκεςμία πζντε (5) θμερών
για τυχόν ενςτάςεισ οι οποίεσ κα γίνονται ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ και κα εξετάηονται από τθν Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων που ζχει οριςκεί από το Σμιμα και ςτθ ςυνζχεια τα οριςτικά αποτελζςματα κα
αναρτθκοφν ζξω από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ, ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ και ςτθν ιςτοςελίδα του
Γραφείου Πρακτικισ Άςκθςθσ.
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