
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 26/02/2021 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-2021 

 

 

Αφορά την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών που θα πραγματοποιηθεί το 

διάστημα  6/7/2021- 5/9/2021 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 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 προαιτήσεις για την πρακτική άσκηση θα γίνουν από την Πέμπτη 04/03/2021 και ώρα 00:00 έως 

το Σάββατο 20/03/2021 και ώρα  12:00 αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα της ιστοσελίδας του 

μαθήματος (e-learning). 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-

21 διατίθενται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συνολικά ενενήντα έξι (96) θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης.  

 

 

Κριτήρια Επιλογής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο  εξάμηνο σπουδών  έως και το 12ο  

εξάμηνο σπουδών.   

  

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

μέσω ΕΣΠΑ είναι:  

1) Εξάμηνο  φοίτησης. Εάν  το  εξάμηνο  φοίτησης  δε  είναι  μεταξύ  8ου – 12ου  

(συμπεριλαμβανομένων αυτών) ο αιτούμενος/η δεν είναι επιλέξιμος/η.  

2) Πλήθος των μαθημάτων στα οποία έχει επιτευχθεί επιτυχής αξιολόγηση,  ανεξάρτητα από  
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την επίδοση. Το πλήθος αυτό θα πρέπει να κυμαίνεται στο διάστημα Α/(2-4) έως Α, όπου Α  

το  σύνολο  των  μαθημάτων  που  πρέπει  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  σπουδών  να  έχει  

παρακολουθήσει  ο  αιτούμενος/η  στο  έτος  φοίτησης  που  βρισκόταν  έως  και  τον  

προηγούμενο  Σεπτέμβριο  της  υλοποίησης  του  εκάστοτε  κύκλου  του  προγράμματος  

Πρακτικής Άσκησης (σε περίπτωση μη ακέραιου αριθμού γίνεται στρογγυλοποίηση στον  

επόμενο ακέραιο αριθμό).   

3) Επίδοση σύμφωνα με την αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών/τριών, όπως έχει προκύψει  

από  τα  αποτελέσματα  της  εξεταστικής  περιόδου  του  προηγούμενου  Σεπτεμβρίου  της  

υλοποίησης του εκάστοτε κύκλου του προγράμματος. 

Το σύνολο των μορίων που θα αποδίδονται σε κάθε αίτηση με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα  

υπολογίζεται με βάση την σχέση:  

Σύνολο  μορίων  =  Μόρια  λόγω  εξαμήνου  φοίτησης  +  Μόρια  λόγω  πλήθους  μαθημάτων  +  

Μόρια λόγω επίδοσης =Χ + Υ + Ζ ,   

 όπου:  

X: 300 μόρια για φοίτηση στο 8° εξάμηνο, 200 μόρια για φοίτηση στο 10° εξάμηνο, 100 μόρια για  

φοίτηση στο 12° εξάμηνο, 50 μόρια για φοίτηση στο 14ο εξάμηνο και 20 μόρια για φοίτηση πέραν  

του 14ου εξαμήνου.  

Υ: το πλήθος των μαθημάτων τα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς από κάθε αιτούμενο/αιτούμενη  

Ζ: ο μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας, όπως έχει προκύψει από τα αποτελέσματα της  

εξεταστικής περιόδου του προηγούμενου Σεπτεμβρίου της υλοποίησης του εκάστοτε κύκλου του  

προγράμματος.   

Ο τελικός υπολογισμός αναγράφεται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.  

  

Οι αιτούμενοι και οι αιτούμενες θα κατατάσσονται με βάση τη μοριοδότησή τους κατά φθίνουσα  

σειρά σε κοινή λίστα κατάταξης και η επιλογή τους θα πραγματοποιείται μέχρι της εξάντλησης του  

αριθμού  των  προσφερόμενων  θέσεων  κατά  κατηγορία  φύλλου.  Όσοι  δε  θα  επιλέγονται,  θα  

κατατάσσονται  ως  επιλαχόντες/επιλαχούσες κατά  κατηγορία  φύλλου  με  βάση  την  ίδια  λίστα  

κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμιών, η επιλογή θα πραγματοποιείται κατόπιν της διαδοχικής (έως  

την άρση της ισοβαθμίας) εφαρμογής των παρακάτω κριτηρίων:   

1. Υψηλότερη επίδοση στο κριτήριο των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων  

2. Υψηλότερη επίδοση στο κριτήριο του μέσου όρου της αναλυτικής βαθμολογίας  

Σε περίπτωση νέας  ισοβαθμίας μετά την εφαρμογή των προηγούμενων κριτηρίων,  η επιλογή θα  

πραγματοποιείται  κατόπιν  κλήρωσης.  Στο  ενδεχόμενο  διαθέσιμων  θέσεων  άσκησης  σε  μία  

κατηγορία  φύλου  μετά  την  ολοκλήρωση  της κατανομής  με  την  παραπάνω  διαδικασία,  οι  

υπολειπόμενες θέσεις άσκησης αυτής  της  κατηγορίας μεταφέρονται στο σύνολό τους  στην άλλη  

κατηγορία φύλου και κατανέμονται σύμφωνα με την μοριοδότηση.  

  

Ειδικά για τις  περιπτώσεις αιτούμενων στους  οποίους και στις  οποίες χορηγούνται διευκολύνσεις  

στην εκπαιδευτική διαδικασία κατόπιν προηγούμενης αίτησής τους και έγκρισης αυτής αό το Τμήμα  

Πολιτικών  Μηχανικών  (π.χ.  ΑΜΕΑ,  Ιατρικοί  Λόγοι),  και  εφόσον  οι  λόγοι  της παροχής  



 

 

διευκολύνσεων δημιουργούν τεκμηριωμένα  κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικά Υπευθύνου την  

ανάγκη εντοπισμού και ανάθεσης θέσεων άσκησης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δημιουργείται   

μία επιπλέον κατηγορία ασκούμενων που μπορεί  να αριθμεί  μέχρι  δέκα (10) θέσεις από  τις  

συνολικά διαθέσιμες στο Τμήμα  ανά υλοποιούμενο κύκλο. Για αυτή την κατηγορία προβλέπεται η  

ακόλουθη διαδικασία:   

1. Εξετάζεται η γενική επιλεξιμότητα των ασκούμενων για την οποία απαιτούνται:  

• Η φοίτηση σε εξάμηνο πέραν του 8ου, 

• Η επιτυχής αξιολόγηση ανεξάρτητα από την επίδοση σε πλήθος μαθημάτων που θα  

πρέπει  να  κυμαίνεται  στο  διάστημα  Α/(2-4) έως  Α,  όπου  Α  το  σύνολο  των 

μαθημάτων  που  πρέπει  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  σπουδών  να  έχει παρακολουθήσει ο 

αιτούμενος/η στο έτος φοίτησης που βρισκόταν έως και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο της 

υλοποίησης του εκάστοτε κύκλου του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (σε περίπτωση μη 

ακέραιου αριθμού γίνεται στρογγυλοποίηση στον επόμενο ακέραιο αριθμό).   

2. Στην περίπτωση που το πλήθος των επιλέξιμων σε αυτή την κατηγορία υπερβαίνει το πλήθος των  

δέκα (10) θέσεων εφαρμόζεται η διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής που  προβλέπεται στη 

γενική κατηγορία για την επιλογή των ασκουμένων.  

3. Αναζητούνται και ανατίθενται (εφόσον εντοπιστούν) συγκεκριμένες θέσεις άσκησης με 

συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  που  απαιτούνται  για  κάθε  επιλεγμένο  ασκούμενο  / επιλεγμένη 

ασκούμενη.  

 

Στην περίπτωση ο αριθμός των θέσεων σε αυτή την κατηγορία δεν εξαντλείται, οι υπόλοιπες θέσεις  

διατίθενται στη γενική κατηγορία αιτούμενων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν για  

εκείνη.  

  

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος με Αρ. Πρωτ.   

27/03.07.2018, 14/26.02.2019 και 21/9.7.2019 

 

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». 

 


