
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 02/03/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π.Θ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-2021 

Αφορά όλο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης 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. 

Προαιτήσεις 

Οι προαιτήσεις του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν από 03/03/21 μέχρι 03/04/21 στις 

24:00 σε αυτόν τον σύνδεσμο 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgfHioFwn8nU1MGTlVT2a52xOLRXshMxDLGFO

J_e7ML8NH1w/viewform ) 

Κριτήρια Επιλογής 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-

21 διατέθηκαν στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης συνολικά ενενήντα (90) θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης.  

 

Κριτήρια Επιλογής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών έως και το 14ο 

εξάμηνο σπουδών. 

 

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

μέσω ΕΣΠΑ είναι: 

1. ο χρόνος φοίτησης, 

2. ο αριθμός μαθημάτων που έχουν περάσει επιτυχώς οι υποψήφιοι/ες. Συγκεκριμένα: α) Για το 

4ο έτος: επιλέξιμοι είναι οι φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί στο 8ο εξάμηνο σπουδών και 

έχουν περάσει το 50% των συνολικών μαθημάτων μέχρι και το πέρας του 7ου εξαμήνου 

δηλαδή 105 δμ (=1/2 x 210). β) Για το 5ο έτος: επιλέξιμοι είναι οι φοιτητές/τριες που έχουν 

εγγραφεί στο 10ο εξάμηνο σπουδών και έχουν περάσει το 50% των συνολικών μαθημάτων 

μέχρι και το πέρας του 9ου εξαμήνου δηλαδή 129 δμ (=1/2 x 258) 

3. ο μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων με συντελεστή βαρύτητας. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgfHioFwn8nU1MGTlVT2a52xOLRXshMxDLGFOJ_e7ML8NH1w/viewform
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4. Συνυπολογίζεται η συνολική παρουσία του/της φοιτητή/τριας, όπως και τα ειδικότερα 

κριτήρια που θέτουν οι φορείς υποδοχής (π.χ. γνώση της αγγλικής γλώσσας ή ενός 

προγράμματος Η/Υ). 

5. Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 5ο έτος σπουδών συμπληρωματικά προσκομίζουν 

μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης-Υπεύθυνη Δήλωση» 

και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι διατηρούν την φοιτητική τους ιδιότητα μέχρι το 

πέρας της Πρακτικής τους Άσκησης. Εάν δεν υπάρχει περιθώριο να συμπληρωθεί η διάρκεια 

της ΠΑ πριν πάρει ο/η φοιτητής/τρια πτυχίο τότε η αίτηση θα ακυρώνεται. 

6. Τα παραπάνω στοιχεία λαμβάνονται υπ’ όψη όπως έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης. Εάν υπάρξουν νεότερα στοιχεία μέχρι την τελική ημερομηνία υποβολής 

αιτήσεων τότε λαμβάνονται και αυτά υπ’ όψη. 

 

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

9/26.04.2017 και 11/06.07.2018 

 

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». 

 


