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ΠΡΟΣΚ ΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΊΣΕΩΣ ΕΩΣ 28.06.2019

Σύμφωνα με:
1. Τη με αριθ. Ε5/12029/1999 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1956/τ.Β΄/29-10-99 «Απασχόληση
Σπουδαστών Τ.Ε.Ι.»)
2. Τη με αριθμ. 32/Θ.2/13.12.2018 πράξη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
3. Τη με αριθμ. 332/Θ.1/15.01.2019 πράξη της Κοσμητείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας &
Πρόνοιας
η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει
μια (1) θέση αμειβόμενου φοιτητή στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
προκειμένου να συμμετέχει στην υποβοήθηση του έργου των διοικητικών υπηρεσιών της.
Καλούνται, όσοι από τους φοιτητές ενδιαφέρονται να εργαστούν, κατά το παραπάνω διάστημα, να
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται από τη Γραμματεία της Σ.Ε.Υ.Π.) μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από:

Τετάρτη 16.01.2019 έως Τετάρτη 23.01.2019
και ώρα 10:00 έως 14:00

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Νοσηλευτικής
που έχουν περατώσει το Β΄ εξάμηνο σπουδών και διαθέτουν πιστοποίηση καλής γνώσης στη χρήση Η/Υ
ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα γνώσης Η/Υ .
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης :
 Φοιτητές που πραγματοποιούν ή θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του
διαστήματος από εγκρίσεως έως 28.06.2019.
 Φοιτητές από κατάταξη
Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών που επιθυμούν να απασχοληθούν είναι τα παρακάτω:
 Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει περατώσει επιτυχώς
(στάθμιση 30%)
 Ο αριθμός των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ως ποσοστό του συνόλου των
μαθημάτων που θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει (στάθμιση 30%)
 Η ατομική ή η οικογενειακή οικονομική κατάσταση του φοιτητή, η οποία πιστοποιείται από
αντίγραφο εκκαθαριστικού της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης ή
βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι ο υποψήφιος ή οι γονείς του, δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν
φορολογική δήλωση (αντίστροφη στάθμιση 40%).
 Λαμβάνεται υπόψη κάθε εμπειρία σχετική με την κρινόμενη θέση, η δυνατότητα των

φοιτητών για πρωινό ωράριο.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία της Σ.Ε.Υ.Π.)
2) Βιογραφικό Σημείωμα
3) Βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης - Αναλυτική Βαθμολογία
4) Βεβαίωση από την οποία προκύπτει το ποσοστό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς
5) Πιστοποίηση καλής γνώσης στη χρήση Η/Υ (εάν υπάρχει)
6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7) Αντίγραφο εκκαθαριστικού της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση της
Δ.Ο.Υ. ότι ο υποψήφιος ή οι γονείς του, δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση
8) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
9) Άλλα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα στοιχεία που επικαλείται ο υποψήφιος στο βιογραφικό
του σημείωμα

Η Κοσμήτορας της Σχολής
(Υπογραφή)*
Καθηγήτρια Ανδρουλάκη Ζαχαρένια

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Σχολής

