
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 08/01/2020 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019-2020 

Αφορά την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Φαρμακευτικής για το τελευταίο τρίμηνο Πρακτικής 

Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ που θα πραγματοποιηθεί τα διαστήματα: 1/4/2020-30/6/2020 και 1/7/2020-

30/9/2020 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 

στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για το τελευταίο τρίμηνο μέσω ΕΣΠΑ για 

το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να διαβάσουν προσεχτικά τα κάτωθι και να υποβάλλουν 

αίτηση. 

Προαιτήσεις 

Οι προαιτήσεις του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν από 14/01/2020 μέχρι και 31/01/2020 και ώρα 

20:00 μέσω του συνδέσμου: 

Προαιτήσεις (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1zuLff5OO1_SvKJ_W1V2rWLvGJV-

ELC8OW-WcmHMVNGYBrg/viewform ) 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 

διατίθενται στο Τμήμα Φαρμακευτικής συνολικά σαράντα οκτώ (48) θέσεις Πρακτικής Άσκησης.  

 

Κριτήρια Επιλογής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 10ο έως το 14ο  εξάμηνο σπουδών.  

  

Τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης  

μέσω ΕΣΠΑ είναι:  

1) Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο κάθε φοιτητής.   

2) Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  στο  πρώτο  κριτήριο,  λαμβάνεται  υπόψη  ο  αριθμός  των  

1. πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχει αποκτήσει.   

3) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο δεύτερο κριτήριο, λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. βαθμολογίας.  

  

Σημειώνεται ότι για να συμμετέχουν οι φοιτητές στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει ο αριθμός των  
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μαθημάτων  και  ο  αριθμός  των  πιστωτικών  μονάδων  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το  50%  (26  

μαθήματα και 150 ECTS αντίστοιχα), ενώ σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι υπάρχουσες θέσεις  

θα γίνουν δεκτές και οι αιτήσεις φοιτητών με αριθμό μαθημάτων <26 και ECTS < 150 αντίστοιχα.  

  

  

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ.   

523/05.07.2018 

 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται 

από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, 

με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». 

 


