
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 21/04/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α.Π.Θ. 

Β’ ΚΥΚΛΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-2021 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κινηματογράφου Α.Π.Θ. που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για τον Α’ Κύκλο 

(15/6/2021-14/08/2021) Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να διαβάσουν 

προσεχτικά τα κάτωθι και να υποβάλλουν αίτηση. 

Προαιτήσεις 

Οι προαιτήσεις του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν από 23/04/2021 μέχρι 09/05/2021 στον 

παρακάτω σύνδεσμο. 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXBnDFGVkx2LbeH8JIq9v5XbgzBFiUq2y4LynnHVp7paR

mVw/viewform  ) 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Για τον Β' κύκλο Πρακτικής Άσκησης 

2020-21 του Τμήματος Κινηματογράφου υπάρχουν διαθέσιμες συνολικά εννέα (9) θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης.  

Κριτήρια Επιλογής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών και πάνω. 

 

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

μέσω ΕΣΠΑ είναι: 

1. να έχουν συμπληρώσει τα 120 ECTS από τα 300 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. 

2. το εξάμηνο σπουδών. Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές των μεγαλύτερων εξαμήνων, καθώς 

πρόθεση του Τμήματος, είναι η δυνατότητα της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) για όσους/ες 

φοιτητές/τριες το επιθυμήσουν, πριν αυτοί/ές αποφοιτήσουν. 

3. Για τους/τις φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο ίδιο εξάμηνο σπουδών, λαμβάνεται υπόψη ο 

αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχουν επιτύχει (σύνολο ECTS) 

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη ο μ.ο. βαθμολογίας. 

 

Η συνάφεια των τομέων επιλογής για ΠΑ από πλευρά του/της φοιτητή/τριας, με τη ζήτηση θέσεων 

από τους Φορείς Υποδοχής, αποτελεί ένα υποκειμενικό κριτήριο για την αντιστοίχιση, όπως αυτή 

πραγματοποιείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος. 
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Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 

113/29.01.2016, 13/04.04.2017 και 37/05.07.2018 

 

 

 

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». 

 


