
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 24/09/2020 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ) Α.Π.Θ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020 - 2021 

Αφορά όλο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

(Σερρών) 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 θα πραγματοποιηθούν στο σύνδεσμο  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiNOpaiUdrTqy1rf31tYWcwFjUbTG8vozjIownvPO

M28pKWg/viewform  

από 25/09/2020 μέχρι και 09/10/2020.  

Οι προαιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μια φορά και για τις τρεις (3) περιόδους πρακτικής 

άσκησης. Παρακαλούμε εντός του συγκεκριμένου διαστήματος και εφόσον υποβάλετε προαίτηση, 

να αποστείλετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (pfiliou@auth.gr ) αναλυτική βαθμολογία 

αποθηκευμένη σε pdf από το sis.auth. 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  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σερρών) 

συνολικά εβδομήντα επτά (77) θέσεις Πρακτικής Άσκησης.  

Κριτήρια Επιλογής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο έως και το 10ο εξάμηνο σπουδών 

τους. 

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

μέσω ΕΣΠΑ είναι: 

1. Ο αλγόριθμος που προκύπτει από το γινόμενο του ΜΟ βαθμολογίας και του αριθμού των 

αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων (ECTS), δηλαδή: Μ.Ο. * ECTS. 

2. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα θα έχει ο φοιτητής / τρια με τον υψηλότερο βαθμό 

σε μάθημα του ΠΠΣ, το οποίο από τον τίτλο και το περιεχόμενο του θεωρείται συναφές με 

το αντικείμενο απασχόλησης στον φορέα υποδοχής, ή /και ο φοιτητής/τρια που εισήχθη ως 

αθλητής/τρια στο ΤΕΦΑΑ Σερρών και το αντικείμενο απασχόλησης του φορέα υποδοχής 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiNOpaiUdrTqy1rf31tYWcwFjUbTG8vozjIownvPOM28pKWg/viewform
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είναι ίδιο με το άθλημα με το οποίο εισήχθη. Το μάθημα συνάφειας προσδιορίζεται από την 

αρμόδια επιτροπή κατά την δημόσια προκήρυξη των θέσεων στο Φορέα Υποδοχής. 

 

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

49/14.03.2017 και 66/28.06.2018 

 

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». 

 


