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Για φοιτητές

Πρακπκή άσκηση σιο CERN
Το πρόγραμμα διαρκεί 8 έως 13 εβδομάδες και
απευθύνεται οε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΝΑΡΗ

Νέες
αιτήσεις από προπτυχιακούς και

μεταπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική
άσκηση δέχεται το CERN

Αιτήσεις δέχεται το Πρόγραμμα Θερινών
Φοιτητών Summer Student Programme που
απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

φοιτητές επιστήμης μηχανικών επιστήμης

υπολογιστών φυσικής ή μαθηματικών
Διαρκεί 8 έως 13 εβδομάδες και όσοι

επιλεγούν θα εργαστούν σε ένα προηγμένο
τεχνικό έργο σε μια πειραματική ομάδα ή

σε μια ομάδα μηχανικής Οι επισκέψεις στις
εγκαταστάσεις του CERN καθώς και οι συζητήσεις

και τα εργαστήρια αποτελούν επίσης
βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

To Summer Student Openlab Programme
αφορά προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς

φοιτητές στον τομέα της πληροφορικής των
μαθηματικών της μηχανικής ή της φυσικής

Μέσω του CERN openlab το CERN συνεργάζεται

με κορυφαίες εταιρείες ICT και
ερευνητικά ινστιτούτα Το πρόγραμμα διαρκεί

περισσότερες από εννέα εβδομάδες
Ιούνιος Αύγουστος 2019 και οι καλοκαιρινοί

φοιτητές του CERN θα εργαστούν με
μερικές από τις τελευταίες τεχνολογίες υλικού

και λογισμικού και θα δουν πώς χρησιμοποιούνται

προηγμένες λύσεις ICT στη φυσική

υψηλής ενέργειας
Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν επίσης

μια σειρά διαλέξεων προετοιμασμένες γι
αυτούς από ειδικούς ICT στο CERN εκτός
από την κύρια σειρά διαλέξεων για τους καλοκαιρινούς

σπουδαστές του CERN Οι επισκέψεις

στους επιταχυντές και στους πειραματικούς

τομείς περιλαμβάνονται στο

πρόγραμμα καθώς και επισκέψεις σε άλλα
ερευνητικά εργαστήρια και εταιρείες Και
τα δύο προγράμματα προσφέρουν επίδομα
90 ελβετικών φράγκων 79 ευρώ την ημέρα

έξοδα ταξιδιών ασφάλιση υγείας και
βοήθεια στην εύρεση στέγης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 31

Ιανουαρίου 2019
Αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση

https jobs smart recru iters
com CERN 7439996790089 1 3
cern-openlab-summer-student
programme/?ref=foititikanea.gr

ΠΩΣ ΘΛ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ Οι ενδιαφερόμενοι

θα χρειαστούν εκτός από βιογραφικό

σημείωμα στα αγγλικά ή στα γαλλικά

καθώς και τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά
έγγραφα Οι υποψήφιοι θα πρέπει να

βεβαιωθούν

ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα
έγγραφα προτού αρχίσουν την υποβολή
της αίτησης Μόλις υποβάλλουν την αίτηση

θα λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου επιβεβαίωσης που περιέχει
έναν σύνδεσμο
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