Π Ν ΠΙΣΗΜΙΟΝΠ ΣΡΩΝ
ΣΜΗΜ Ν ΙΟΙΚΗΗΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝ
ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΝΠΡ ΚΣΙΚΗΝ ΚΗΗ
πδ βηκθδεσμΝΤπ τγυθκμμΝεαγέΝ έ κυ δθΪμ
Ν ΚΟΙΝΩΗΝΠΡΟΝ Σ ΙΡ Ι 
ΣκΝΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδχ δλά ωθ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΠα λυθ αΝπζαέ δαΝ βμΝπλΪιβμΝ
«Πλαε δεά Ά εβ βΝ Φκδ β υθΝ Παθ πδ βηέκυΝ Πα λυθ»Ν πκυΝ υζκπκδ έ αδΝ απσΝ κΝ έΠέ
Ο Ν ΠΣΤΞΗΝ ΝΘΡΩΠΙΝΟΤΝ ΤΝ ΜΙΚΟΤ,Ν ΚΠ Ι ΤΗΝ Κ ΙΝ Ι Ν ΙΟΤΝ
Μ ΘΗΗ»Νβί14-2020" εαδΝ υΰχλβηα κ κ έ αδΝαπσΝ βθΝ υλππαρεά Έθπ βΝεαδΝ γθδεκτμΝ
Πσλκυμ,Ν παλΫχ δΝ βΝ υθα σ β αΝ Πλαε δεάμΝ Ά εβ βμΝ η Ν αηκδίά
Ν 37 ζ δσφκδ κυμΝ
φκδ β Ϋμ (ζ έμΝάήεαδΝ« πδΝπ υχέω» κυΝ ηάηα κμέΝΓδαΝ κΝ αλδθσ ιΪηβθκΝ κυΝαεα έΝΫ κυμΝ
2016-17,ΝπλκίζΫπ αδΝβΝΪ εβ βΝ37 φκδ β υθή λδυθ βθΝ ζζΪ α,Νυπκχλ ω δεάμΝ δΪλε δαμΝ
τκ(2) υθ χση θωθΝηβθυθΝηΫ αΝ κΝπαλαεΪ ωΝ δΪ βηα :
Ηη λκηβθέαΝΈθαλιβμΝΝΠλαε δεάμΝ : 1/7/2017
Ηη λκηβθέαΝΛάιβμΝΝΝΝΝΝΠλαε δεάμΝΝΝ: 31/8/2017
Καζκτθ αδΝ αδλ έ μ,Ν φκλ έμΝ εαδΝ κλΰαθδ ηκέΝ κυΝ βηκ έκυΝ εαδΝ κυΝ δ δπ δεκτΝ κηΫαΝ πκυ
θ δαφΫλκθ αδΝ θαΝ απα χκζά κυθΝ φκδ β ΫμΝ αΝ πζαέ δαΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ θαΝ
έζκυθ
αέ βηαΝ ηΫ ωΝ email
κθΝ πδ βηκθδεσΝ Τπ τγυθκΝ Καγβΰβ άΝ εέΝ κυ δθΪΝ α έζ δκ (
misbilab@upatras.gr )ΝαθαφΫλκθ αμμ
1έΝ λδγησΝπλκ φ λση θπθΝγΫ πθέ
βέΝ τθ κηβΝ π λδΰλαφάΝ κυΝ αθ δε δηΫθκυΝ βμΝ γΫ βμΝ (πέχέΝ Λκΰδ άλδκ,Ν ΣηάηαΝ Πλκ ππδεκτ,
ΣηάηαΝΠλκηβγ δυθ εζπέ)
3έΝΌθκηαΝεαδΝ κδχ έα πδεκδθπθέαμΝυπ υγτθκυΝαπσΝπζ υλΪμΝ αδλ έαμέ
4έΝΚπ δεσμΝΘΫ βμ/πθ κΝ τ βηαΝ ΣΛ Ν(πλΫπ δΝθαΝΫχ δΝπλκβΰβγ έΝ ΰΰλαφάΝ κυΝφκλΫαΝ
βθΝπζα φσληαΝhttp://atlas.grnet.gr εαδΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθΝγΫ πθΝΠλαε δεάμΝΆ εβ βμ)

Σκθέα αδΝσ δΝκδΝφκλ έμΝυζκπκέβ βμΝ βμΝΠλαε δεάμΝ ΝΝΫχκυθΝεαηέαΝκδεκθκηδεάΝάΝ
α φαζδ δεάΝυπκχλΫω β εαγυμΝκδΝ απΪθ μΝεαζτπ κθ αδΝ ικζκεζάλκυΝαπσΝ κΝ έΠ.
WEB ζέ αΝΠλαε δεάμΝΆ εβ βμΝ ηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδχ δλά ωθ:
http://www.bma.upatras.gr/index.php/el/foititika-themata/praktiki-askisi-foititon
ΗΝΣλδη ζάμΝ πδ λκπάΝΠλκεάλυιβμΝ κυΝ
ΠλκΰλΪηηα κμΝΠλαε δεάμΝΆ εβ βμΝ κυΝΣηάηα κμ

