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Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Τοποθετήσεων Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου  
σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς 

 

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας  και το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, σας ενημερώνουν ότι και φέτος θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα 

Τοποθετήσεων Φοιτητών σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς για Πρακτική Άσκηση (Internship). Στόχος του 

προγράμματος είναι η διασύνδεση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου με την αγορά εργασίας 

και την αμφίδρομη ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα στους φοιτητές και τις 

επιχειρήσεις/οργανισμούς.   

Με την επικοινωνία μας αυτή, επιθυμούμε να απευθύνουμε πρόσκληση στον οργανισμό σας για 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα, το οποίο αρχίζει από την 1η Ιουνίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2016 

(διάρκεια τοποθέτησης από 4-10 εβδομάδες). Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν φοιτητές του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος που έχουν συμπληρώσει το 3ο έτος σπουδών 

τους. Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα γίνει από ομάδα ακαδημαϊκών 

του Τμήματος. 

Ποια τα οφέλη για μια επιχείρηση/ένα οργανισμό;   

 Μια δοκιμαστική περίοδος που μπορεί να καταλήξει σε μια δυνατή σχέση εργοδότησης: Αποκτάτε 

πρόσβαση στην καλύτερη πηγή υποψηφίων στην Κύπρο, εξετάζετε τα ακαδημαϊκά προσόντα και τις 

δεξιότητες τους, ενώ μετά τη δοκιμαστική περίοδο μπορείτε να προσφέρετε μόνιμη θέση εργασίας στον 

καλύτερο ασκούμενο, αποφεύγοντας μακροχρόνιες και χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων για 

κάλυψη των αναγκών σας.  

 Συμβολή στην ολοκλήρωση έργων (projects) και άλλων εργασιών: οι ασκούμενοι διαθέτουν την 

ακαδημαϊκή κατάρτιση και μπορούν με την καθοδήγησή σας να φέρουν εις πέρας συγκεκριμένα έργα 

εντός καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.  

 Νέα οπτική, νέες ιδέες: οι ασκούμενοι μπορούν να εισάγουν νέες ιδέες στον οργανισμό σας και με τη 

φρέσκα ματιά τους να εισηγηθούν πιο αποτελεσματικούς τρόπους λειτουργίας 

 Εύκολη χρήση της τεχνολογίας: Οι ασκούμενοι είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και 

διαχειρίζονται με μεγάλη άνεση λογισμικά προγράμματα. 

 Η επωνυμία της εταιρείας σας αποκτά νέους υποστηρικτές: Οι ασκούμενοι μετά από μια 

επιτυχημένη τοποθέτηση μιλούν για την εμπειρία τους με τους συμφοιτητές, τους φίλους και την 

οικογένεια τους! 

Ποια η διαδικασία συμμετοχής;  

1. Η εταιρεία/οργανισμός που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα, συμπληρώνει το έντυπο 

που επισυνάπτεται και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στο email liaison.offices@ucy.ac.cy με θέμα 

«Καλοκαιρινές Τοποθετήσεις Φοιτητών στην εταιρεία/οργανισμό …… » μέχρι και την Παρασκευή, 

29 Απριλίου 2016.  
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2. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει από τους ακαδημαϊκούς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος. 

3. Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, η εταιρεία/οργανισμός αξιολογεί τον φοιτητή, την όλη 

παρουσία του, αλλά και τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που παρουσίασε.  

4. Η εταιρεία/οργανισμός θα πρέπει να ενημερώσει την ασφαλιστική της/του εταιρεία για τα 

ονόματα των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για να τους συμπεριλάβει στην 

Ασφάλεια Εργοδότη. Η οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση είναι ευθύνη του εργοδότη.  

5. Η εταιρεία/οργανισμός θα πρέπει να καθορίσει ένα άτομο μέσα στην επιχείρηση ως τον Επόπτη 

του φοιτητή. Ο Επόπτης αναθέτει εργασία και ελέγχει τον φοιτητή, ενώ επιλύει απορίες ή 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην πορεία.   

6. Η εταιρεία/οργανισμός θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό που συμφωνήθηκε με βάση την 

ανακοίνωση της θέσης. Σημειώνεται ότι η κάθε εταιρεία/οργανισμός θα καθορίζει με βάση τα 

δικά της κριτήρια το ύψος της αμοιβής.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά στο 

liaison.offices@ucy.ac.cy   και τηλεφωνικώς στο 22894291/22894057.  

Ευχαριστώ εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας.  

 

Με εκτίμηση, 

  

 

Βασιλική Σαββοπούλου  

Εκ μέρους  

Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο και  

Γραφείου Σταδιοδρομίας 
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