
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 05/01/2021 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020 - 2021 

Αφορά όλο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 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. 

Οι προαιτήσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιηθούν από 17/12/2020 μέχρι 15/01/2021 μέσω του 

συνδέσμου:  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOs7UIYh3MwvDwDwPLfVOlqo6N2SpP1Qf8Bw

DblQQp5eUD8g/viewform ) 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την υποβολή της αίτησής σας, παρακαλούμε να αποστείλετε στο e-mail 

praktiki@auth.gr  την αναλυτική σας βαθμολογία σε pdf όπως την εκτυπώνει το ηλεκτρονικό 

σύστημα γραμματείας (sis). Σε περίπτωση που δεν αποστείλετε την αναλυτική σας βαθμολογία, η 

αίτησή σας θα θεωρηθεί άκυρη. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:  Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-

21 διατίθενται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συνολικά πενήντα (50) θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης, καθώς προέκυψαν θέσεις από άλλα Τμήματα. 

Κριτήρια Επιλογής 

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

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

μέσω ΕΣΠΑ είναι: 

1. Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές/τριες του 8ου ή 9ου εξαμήνου σπουδών (ανάλογα με τον 

κύκλο Πρακτικής Άσκησης) και σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις τότε μπορούν 

να συμμετέχουν και φοιτητές/τριες μεγαλύτερων εξαμήνων. 

2. Για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος που εξάγεται από το άθροισμα όλων των 

γινομένων που προκύπτουν από το βαθμό επί τα ECTS κάθε επιτυχώς ολοκληρωμένου 

μαθήματος διά του συνολικού αριθμού ECTS που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση 

του ΠΠΣ ΤΑΜ ΑΠΘ (300)  (Β1* ECTS1+....Βν * ECTSν)/300 

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο παραπάνω κριτήριο λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOs7UIYh3MwvDwDwPLfVOlqo6N2SpP1Qf8BwDblQQp5eUD8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOs7UIYh3MwvDwDwPLfVOlqo6N2SpP1Qf8BwDblQQp5eUD8g/viewform
mailto:praktiki@auth.gr
mailto:praktiki@auth.gr


 

 

επιτυχώς ολοκληρωμένων υποχρεωτικών μαθημάτων. 

 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω κριτήρια ισχύουν και για την τοποθέτηση φοιτητών/τριών σε θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης. 

 

Τα κριτήρια επιλογής επικυρώθηκαν με απόφαση ΓΣ Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 23/30.06.2020 

 

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». 

 


