ATHENS WEEK
REGRAS GERAIS PARA ESTUDANTES ATHENS: A SABER
ParisTech é o coordenador geral do programa ATHENS. Todos os estudantes comprometem-se a respeitar as
regras gerais dão ParisTech.

FILOSOFIA DO PROGRAMA
•
•
•
•

A semana ATHENS é um programa dedicado à excelência académica, mas também ao intercâmbio cultural e a
nova experiência de estudo.
A primeira seleção é feita pelo coordenador da sua instituição de origem, que pode propor ou recusar a sua inscrição
no programa.
A seleção final é efetuada pelo ParisTech. Devido ao número de participantes (+/- 2000 alunos em cada sessão a
seriação é feita automaticamente, tendo em conta os seguintes fatores: mínimo e máximo de lugares disponíveis
em cada curso, a diversidade de participantes em cada curso, o número de escolhas efetuadas, entre outros.
O nosso objetivo é garantir a participação do maior número de alunos.

ANTES DA INSCRIÇÃO
•

Confirme no IST se se pode ausentar durante 1 semana para participar no Programa ATHENS (estar fora da
Escola 1 semana durante o período de aulas).
Verifique o site ATHENS NETWORK website
Certifique-se de que consegue pagar os custos (viagem e estada) nas cidades onde selecionou os cursos. Não
há apoio financeiro por parte do IST.
Se for um estudante de intercâmbio atualmente a estudar numa instituição membro da rede ATHENS
(ERASMUS, estudantes de Duplo Grau, etc.), não é permitido voltar à sua Instituição de Origem e para uma
Sessão ATHENS. Deve informar a sua de Instituição de Origem da sua intenção de participar de uma sessão do
ATHENS.
Verifique os requisitos do visto (se aplicável).

•
•
•

•

NO ATO DE INSCRIÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leia as descrições do curso e verifique os requisitos de frequência
Inscreva-se num mínimo de 3 cursos (até 6).
Caso se inscreva em menos de 3, corre o risco de não ser colocado em curso nenhum!
Não se inscreva num curso se não estiver interessado no mesmo, ou se não cumprir aos requisitos!
A escolha dos cursos é definitiva.
Não se esqueça de mencionar se precisa de alojamento ou não durante a sua estada.
Certifique-se de que todos os dados estão corretos no seu formulário de inscrição (por exemplo, morada, nome,
ortografia, etc.). Student ID Number é o seu IST ID (ist _ _ _ _ _). Programme enrolled é o curso em que está
matriculado no IST.
Leia o Student Commitment.
Depois de submeter a inscrição, deve fazer o download do Registration Form e Student Commitment (arquivo
PDF), imprimir, assinar e entregar no NMCI. Sem esta confirmação, a inscrição não será considerada.
Em caso de dúvidas relacionadas ao processo de inscrição, entre em contato com seu Coordenador ATHENS Local
(NMCI - athens@tecnico.ulisboa.pt), não com a instituição anfitriã.

APÓS INSCRIÇÃO
•
•
•
•
•
•

Depois de obter a confirmação da aceitação, está comprometido em frequentar o curso que lhe foi atribuído pelo
Comitê Central de Seleção em Paris. Não consegue fazer alterações.
Consulte na plataforma ATHENS NETWORK website a Vital Message com informações sobre o alojamento, o
programa cultural (European Dimension Activities) o ponto de encontro, dia e hora, etc.
Faça os planos de viagem o mais rápido possível, respeitando o dia e hora agendados.
Os detalhes finais da sessão estarão disponíveis no site de cada instituição anfitriã, cerca de 10 dias antes da Sessão.
Cancelamentos só são permitidos em circunstâncias excecionais e devidamente justificadas;
A participação na atividade European Dimension é obrigatória.

DURANTE A SEMANA ATHENS
•
•

Espera-se que não falte e participe ativamente no curso escolhido e na atividade European Dimension. De salientar
que esta atividade é paga.
Não é um turista; representa sua instituição de origem! Em caso de mau comportamento, a sua instituição de
origem poderá impor sanções.

APÓS A SEMANA ATHENS
•
•
•
•

Ser-lhe-á solicitado que preencha um questionário de avaliação on-line no final do curso. As avaliações dos alunos
ajudam no desenvolvimento do Programa. Obrigado por participar!
A Instituição Anfitriã avalia os alunos de acordo com seu próprio sistema de classificação. Nenhuma reclamação
será aceite.
As notas são divulgadas na plataforma da web do ATHENS, o mais tardar, 6 semanas após o final da sessão.
Os Certificados com as notas são emitidos, o mais tardar, dois meses após o término da sessão.

