
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 10/09/2020 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. 

Α’ ΚΥΚΛΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020 - 2021 

Αφορά τον Α’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης (1/12/2020-31/1/2021) 

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

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

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, να διαβάσουν προσεχτικά τα κάτωθι και να υποβάλλουν 

αίτηση. 

Προαιτήσεις: 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να υποβάλλουν προαίτηση μέσω του παρακάτω συνδέσμου: 

Προαιτήσεις 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1S-sR82mgIFDuPIsaXgpEUjtCUlpWnfRtRlADy-

cjJgs9Gg/viewform  

Περίοδος Προαιτήσεων: 11/09/2020 – 25/09/2020. 

Λάβετε υπόψη σας ότι οι προαιτήσεις γίνονται προκειμένου να συγκεντρώσουμε το πλήθος των 

ενδιαφερόμενων φοιτητών/τριών. 

Από εκεί και πέρα θα πρέπει ΟΛΟΙ όσοι ενδιαφέρεστε για την Πρακτική Άσκηση του χειμερινού 

εξαμήνου 2020 – 2021 να υποβάλλετε και τελική online αίτηση, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες 

που θα καθοριστούν. 

Προσοχή: Οι προαιτήσεις και οι Online αιτήσεις αφορούν μόνο το χειμερινό εξάμηνο. Για το εαρινό 

εξάμηνο 2020 – 2021, η διαδικασία θα γίνει εκ νέου. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:  Για τον Α' κύκλο πρακτικής άσκησης 

2020-21 Τμήματος Ψυχολόγιας υπάρχουν διαθέσιμες συνολικά εκατόν τριάντα οκτώ (138) 

Πρακτικής Άσκησης.  
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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: 

Το 70% των θέσεων καλύπτεται από φοιτητές/τριες του 7ου εξαμήνου και το 30% από 

φοιτητές/τριες που βρίσκονται σε μεγαλύτερα εξάμηνα. * Η παραπάνω αναλογία δύναται να 

τροποποιηθεί με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται πλήρως ο αριθμός των φοιτητών/τριών του 7ου 

και 8ου εξαμήνου που επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση και είναι σε θέση να ολοκληρώσουν 

τις σπουδές τους με τη λήξη του 4ου έτους (εξεταστική Σεπτεμβρίου). 

 

Ενιαία κριτήρια επιλογής του Τμήματος για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ και για τις δύο κατηγορίες είναι: 

1. Ο αριθμός μονάδων ECTS που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου, όπως αυτό έχει 

πιστοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

2. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη και ο μέσος όρος βαθμολογίας των 

φοιτητών/τριών. 

 

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

281/17.03.2016, 316/05.07.2018 και 327/6.12.2018 

 

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». 

 


