
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 28/05/2021 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ Α.Π.Θ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-2021 

B’ ΚΥΚΛΟΣ (1/7/2021-30/09/2021) 

Αφορά την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί το 

διάστημα  1/7/2021-30/09/2021 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. που 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για τον 

B’ Κύκλο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, να διαβάσουν προσεχτικά τα κάτωθι και να 

υποβάλλουν αίτηση. 

Προαιτήσεις 

Οι προαιτήσεις του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν από 07/05/2021 μέχρι 21/05/2021 στον 

παρακάτω σύνδεσμο. 

Προαιτήσεις 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHWiwmefyMxfmaJ8chZS2wnhuDikSNzAue2hTrhnozjQ4IQ

A/viewform ) 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Μετά την υποβολή της αίτησής σας, παρακαλούμε να αποστείλετε στο e-mail gavriilidou@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 

ΑΚΥΡΗ. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Ενημερώνουμε ότι καθώς υπάρχουν 

διαθέσιμες 4 θέσεις από τον Α' Κύκλο Πρακτικής Άσκησης από φοιτητές/τριες που αποχώρησαν 

και δόθηκαν και 11 θέσεις Πρακτικής Άσκησης επιπλέον από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

δόθηκαν  στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (από άλλα Τμήματα που δεν πραγματοποίησαν 

Πρακτική Άσκηση),  οι τελικές διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Β’ Κύκλο 2020-

2021 είναι 35. 
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Κριτήρια Επιλογής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο  έως το 14ο εξάμηνο σπουδών.  

  

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

μέσω ΕΣΠΑ είναι:  

1) Οι  φοιτητές  θα  πρέπει  να  έχουν  ολοκληρώσει  επιτυχώς  τα  2  πρώτα  έτη  (απουσία  

εκκρεμοτήτων)  

2) Οι φοιτητές κατατάσσονται με βάση το άθροισμα του αριθμού των μαθημάτων που έχουν  

εξεταστεί επιτυχώς.  

3) Σε περίπτωση ίσου αριθμού μαθημάτων οι φοιτητές κατατάσσονται με βάση το Μ.Ο. της  

βαθμολογίας όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τη στιγμή της αίτησης.  

4) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο προηγούμενο κριτήριο οι φοιτητές κατατάσσονται με βάση το  

εξάμηνο σπουδών τους (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο).  

5) Σε περίπτωση που δε συγκεντρώνεται  ο  απαραίτητος  αριθμός αιτήσεων για Πρακτική  

Άσκηση σε κάθε περίοδο, θα εγκρίνονται και οι αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν ένα ή  

περισσότερα κριτήρια από αυτά που απαιτούνται.   

  

   

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

381/27.06.2018 

 

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». 

 


