
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 29/12/2020 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. 

Α’ ΚΑΙ Β’ ΚΥΚΛΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-2021 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. που ενδιαφέρονται 

να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για τον Β’ Κύκλο 

(01/03/2021 – 31/05/2021) και Γ’ Κύκλο (15/06/2021 – 14/09/2021)  Πρακτικής Άσκησης για το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να διαβάσουν προσεχτικά τα κάτωθι και να υποβάλλουν αίτηση. 

Προαιτήσεις 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όσους δεν είχαν υποβάλλει αίτηση στην πρόσκληση του περασμένου 

Σεπτέμβρη. 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά της περιόδους πρακτικής: 

• 2η περίοδος: 1 Μαρτίου 2021 - 31 Μαϊου 2021 

• 3η περίοδος: 15 Ιουνίου 2021 - 15 Σεπτέμβριου 2021 

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του e-learning του μαθήματος "Πρακτική 

Άσκηση". Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλλουν και αναλυτική βαθμολογία στο σύστημα, 

σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Για περαιτέρω πληροφορίες/ διευκρινήσεις δείτε σχετικά αρχεία πληροφοριών στο elearning και 

απευθυνθείτε στον κ. Μηλώση Δημήτρη (Εγνατίας 46, 5ος όροφος, τηλ. 2310991950, 

email: dmilosis@polsci.auth.gr) 

Ημερομηνίες αιτήσεων: 30/12/2020 - 15/1/2021. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Για τη 2η και 3η περίοδο του ακαδημαϊκού 

έτους 2020-21 διατίθενται στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών συνολικά εικοσι τρεις (23) θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης. 

 

 

Κριτήρια Επιλογής 
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο σπουδών και πάνω. 

 

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

μέσω ΕΣΠΑ είναι: 

1. Να έχουν περάσει τουλάχιστον 25 μαθήματα κατά την περίοδο υποβολής της αίτησής τους. 

2. Ο Μ.Ο. βαθμολογίας, με συντελεστή βαρύτητας 50%, 

3. Ο αριθμός περασμένων μαθημάτων, με συντελεστή βαρύτητας 10%, 

4. Η βαθμολογία σε επιλεγμένα μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της πρακτικής 

(ανάλυση δεδομένων, δημόσια οικονομικά, συγκρότηση της διοίκησης κοκ), με συντελεστή 

βαρύτητας 40 %. 

 

Σε περίπτωση που δε συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση σε 

κάποια περίοδο, μπορούν κατά περίπτωση να εγκρίνονται και 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. 

130/04.04.2017 και 150/28.06./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». 

 


