
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 09/11/2020 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α.Π.Θ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-2021 

Αφορά την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Χημείας που θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021 

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

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να 

διαβάσουν προσεχτικά τα κάτωθι και να υποβάλλουν αίτηση. 

Προαιτήσεις 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ που ενδιαφέρονται για την Πρακτική Άσκηση 

μέσω ΕΣΠΑ κατά το έτος 2020, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την προαίτηση για τη 

συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο 

(https://forms.gle/ovSeAFKuPKdqvfSL7 ). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που 

φοιτούν στο 4ο και 5ο έτος. Οι προ-αιτήσεις θα γίνονται από 13-11-2020 μέχρι 31-12-2020. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Για το ακαδημαΐκό έτος 2020-

21 διατέθηκαν στο Τμήμα Χημείας συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης.  

.  

Κριτήρια Επιλογής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο  εξάμηνο σπουδών  έως και το 10ο  

εξάμηνο σπουδών.   

  

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

μέσω ΕΣΠΑ είναι:  

1) ο μέσος όρος  της βαθμολογίας των φοιτητών   

2) ο συντελεστής βαρύτητας με βάση τα ECTS των μαθημάτων που έχουν επιτυχώς εξετασθεί.    

  

Συγκεκριμένα o αλγόριθμος δίνεται από την σχέση:  

[50x(ECTS των μαθημάτων που έχει επιτυχώς εξετασθεί ο φοιτητής / ECTS συνολικά) +  

50xΜΟ βαθμού φοιτητή / 10)]  

Κτίριο Διοίκησης, Υπόγειο, 54 124, Θεσσαλονίκη  

Τηλ: +30 2310 99 71 36 

e-mail: praktiki@auth.gr   

URL: http://www.dasta.auth.gr 
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Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος με Αρ. Πρωτ.   

636/03.04.2017 και 669/09.07.2018 

 

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». 

 


