ΕΠΕΙΓΟΥΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Δευτέρα, 01 Απριλίου 2019

Ανακοίνωςη για τουσ Φοιτητζσ



που ολοκλήρωςαν την Πρακτική τουσ Άςκηςη ςτισ 30/03/2019
που θα ολοκληρώςουν την Πρακτική τουσ Άςκηςη ςτισ 30/04/2019.

Οι φοιτθτζσ που ολοκλιρωςαν τθν Πρακτικι τουσ Άςκθςθ καλοφνται να παραδώςουν τα
απαραίτθτα ζντυπα ςτον επόπτθ κακθγθτι τουσ ςτισ ώρεσ ςυνάντθςθσ τουσ με τουσ φοιτθτζσ
από 3/04/2019 ζωσ και 12/04/2019.
Οι φοιτθτζσ που ολοκλθρώνουν τθν Πρακτικι τουσ Άςκθςθ ςτισ 30/04/2019) καλοφνται να
παραδώςουν τα απαραίτθτα ζντυπα ςτον επόπτθ κακθγθτι τουσ από 1/05/2019 ζωσ και
8/05/2019 ςτουσ επόπτεσ Κακθγθτζσ ςτισ ώρεσ ςυνάντθςθσ τουσ με τουσ φοιτθτζσ.

Αναλυτικά για την ζγκριςη τησ ΠΑ τουσ οι φοιτητζσ θα πρζπει να προςκομίςουν:
1. Αίτθςθ επικφρωςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ μαηί με
2. Βιβλίο Πρακτικισ Άςκθςθσ επικυρωμζνο με ςτρογγυλή ςφραγίδα του
Δημόςιου Φορζα ή ςφραγίδα του Ιδιωτικοφ Νοςοκομείου/Εργαςτηρίου
Φυςικοθεραπείασ
3. Ερωτθματολόγιο Αξιολόγθςθσ του Φορζα από τον πουδαςτι
4. Ερωτθματολόγια Αξιολόγθςθσ του φοιτθτι από τον Επόπτθ Φορζα (με
ςτρογγυλή ςφραγίδα ή ςφραγίδα του Ιδιωτικοφ Νοςοκομείου/
Εργαςτηρίου Φυςικοθεραπείασ
5. Βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ από τον Φορζα με
ςτρογγυλή ςφραγίδα ή ςφραγίδα του Ιδιωτικοφ Νοςοκομείου
Εργαςτηρίου Φυςικοθεραπείασ
ΠΡΟΟΧΗ. Οι φοιτθτζσ που πραγματοποίθςαν τθν Πρακτικι τουσ άςκθςθ μζςω ΕΠΑ κα
λάβουν email από το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ ςχετικά με τα απαιτοφμενα ζγγραφα (και
θμερομθνίεσ παράδοςθσ) για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Πρακτικισ τουσ άςκθςθσ.
** Οι βεβαιώςεισ (εκτόσ ΕΠΑ) μποροφν να αναηθτθκοφν ςτο e-class αλλά και ςτθν ιςτοςελίδα
του Γραφείου Πρακτικισ Άςκθςθσ του ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ.
** ΠΡΟΟΧΗ Να δοθεί μεγάλη προςοχή ςτην ορθή ςυμπλήρωςη των παραπάνω εγγράφων
καθώσ και ςτην τήρηςη των προχποθζςεων του Βιβλίου Πρακτικήσ Άςκηςησ καθώσ ςε
διαφορετική περίπτωςη ο φάκελοσ θα κρίνεται ανεπαρκήσ και η ζγκριςη τησ ΠΑ θα
αναβάλλεται.
** Όλα τα παραπάνω ζγγραφα θα πρζπει να προςκομιςτοφν από τον φοιτητή/ρια
αυτοπροςώπωσ (και όχι ταχυδρομικώσ) ςτισ μζρεσ και ώρεσ που ζχουν ορίςει οι Επόπτεσ
Καθηγητζσ για ςυνάντηςη με τουσ φοιτητζσ ώςτε να ελεγχθοφν παρουςία του.
Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Πρακτικισ Άςκθςθσ

Δρ. Κωνςταντίνοσ Φουςζκθσ
Αν. Κακθγθτισ
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