
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 15/12/2020 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-2021 
Β’ ΚΥΚΛΟΣ (01/03/2021 - 31/05/2021) 

 
 

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

διάστημα  01/03/2021 - 31/05/2021 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για τον 
Β’ Κύκλο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, να διαβάσουν προσεχτικά τα κάτωθι και να 
υποβάλλουν αίτηση. 

Προαιτήσεις  

Οι προαιτήσεις του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν από 05/01/2021 μέχρι 20/01/2021. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

1. Αίτηση (έντυπο από την ιστοσελίδα του Τμήματος-Πρακτική Άσκηση) 

2. Αναλυτική βαθμολογία 

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

Όλα τα έντυπα μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης του 

Τμήματος Καθ. Γκ. Μανσούρ (mansour@eng.auth.gr) 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Για τον Β' κύκλο πρακτικής άσκησης 2020-

21 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών υπάρχουν διαθέσιμες συνολικά τριάντα τρεις (33) 
θέσεις Πρακτικής Άσκησης.  
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Κριτήρια Επιλογής 
 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο σπουδών και πάνω.   

  

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:  

Α) Υποβολή αίτησης από τους φοιτητές εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση του Πίνακα θέσεων  

πρακτικής άσκησης στην Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης. Η αίτηση θα συνοδεύεται από:  

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή  

• Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων  

• Το είδος της πρακτικής άσκησης και οι επιθυμητές θέσεις πρακτικής άσκησης κατά σειρά  

προτεραιότητας.  

Β) Αξιολόγηση της αίτησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο σε δύο φάσεις:  

Α’ φάση: Προκαταρκτική επιλογή  

Σκοπός είναι η κατ’ αρχήν αποδοχή των αιτήσεων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις επιλογής  

σύμφωνα με τα εξής κριτήρια (κριτήρια απόρριψης):  

1) Να  έχει  συμπληρώσει  κατά  τη  χρονική  στιγμή  έναρξης  της  πρακτικής  του  το  έκτο  (6)  

εξάμηνο σπουδών.  

2) Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων μέχρι το εξάμηνο  

που φοιτά.  

3) Η δυνατότητα ανταπόκρισής του στο συνδυασμό της πρακτικής άσκησης και των υπολοίπων  

εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων. 

 

Β’ φάση: Τελική επιλογή  

Σκοπός είναι η βαθμολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά την Α’  

φάση.  Σε  περίπτωση  που  οι  αιτήσεις  είναι  περισσότερες  από  τις  διαθέσιμες  θέσεις  

Πρακτικής  

Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, τότε εφαρμόζεται ο  βαθμός αξιολόγησης κάθε αίτησης που προκύπτει από  

την παρακάτω σχέση: Α =(X+ Y/2)*M.O.*0.95n *100 

 όπου,  

Χ: ο λόγος του αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής  

προς  το  σύνολο  των  υποχρεωτικών  μαθημάτων  που  αντιστοιχούν  στο  εξάμηνο  φοίτησής  του  

σύμφωνα με το πρόγραμμα του οδηγού σπουδών.  

Υ: ο λόγος του αριθμού μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία  

ο  φοιτητής  προς  το  σύνολο  των  μαθημάτων  επιλογής  της  κατεύθυνσης  που  αντιστοιχούν  στο  

εξάμηνο φοίτησής του σύμφωνα με πρόγραμμα του οδηγού σπουδών.  

ΜΟ:  ο  μέσος  όρος  της  βαθμολογίας  των  μαθημάτων  στα  οποία  έχει  εξετασθεί  με  επιτυχία  ο  

φοιτητής. (ο μέσος όρος θα προκύπτει όπως ορίζεται στον οδηγό σπουδών για το βαθμό πτυχίου,  

δηλαδή με συντελεστές βαρύτητας wi=2 για τα υποχρεωτικά και wi=1,5 για τα επιλογής μαθήματα).  

n: ο αριθμός εξαμήνων φοίτησης μετά το δέκατο.  

  



 

 

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

18/11.06.2018 

 

 

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». 

 


