
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 13/02/2021 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 

Β’ ΚΥΚΛΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020 - 2021 

Αφορά τον Β’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης (1/04/2021-31/05/2021) 

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

συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για τον Β’ 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: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduqHxjCqq_7qKhO5RzsD7uLYCh9YVI6TiuFqHqB

E1IDBqVpw/viewform    

Περίοδος Προαιτήσεων: 14/02/2021-01/03/2021 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:  Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 

διατίθενται στο Τμήμα Φυσικής συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Καθώς 

στον Α' Κύκλο Πρακτικής Άσκησης, λόγω της αναστολής της δια ζώσης Πρακτικής Άσκησης, 

υπήρξαν ακυρώσεις Πρακτικών Ασκήσεων, ασκήθηκαν μόνο τέσσερεις (4) φοιτητές/τριες. 

Συνεπώς, για τον Β' Κύκλο Πρακτικής Άσκησης θα διατεθούν τριάντα μία (31) θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης. 

Κριτήρια Επιλογής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών έως και το 12ο 

εξάμηνο σπουδών. 

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

μέσω ΕΣΠΑ είναι: 

1. Μέσος όρος περασμένων μαθημάτων (α) 

2. Ληφθέντα ECTS (β) 

3. Μέσος όρος βαθμός συναφών μαθημάτων (γ) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduqHxjCqq_7qKhO5RzsD7uLYCh9YVI6TiuFqHqBE1IDBqVpw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduqHxjCqq_7qKhO5RzsD7uLYCh9YVI6TiuFqHqBE1IDBqVpw/viewform
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4. Ποσοστό περασμένων συναφών μαθημάτων προς τα συνολικά δηλωμένα συναφή μαθήματα 

(δ). 

Στη συνέχεια, για κάθε φοιτητή/τρια, δημιουργείται ένας βαθμός (μ) που προκύπτει ως εξής: 

μ = [α*(β/240)] + λ*(γ*δ), όπου λ είναι συντελεστής βαρύτητας, καθοριζόμενος για κάθε 

ακαδημαϊκό έτος από την Επιτροπή Διδασκόντων του μαθήματος και εξαρτώμενος από τον αριθμό 

των συναφών μαθημάτων* και την μετεξέλιξη του Προγράμματος Σπουδών. 

 

*Σημειώνεται ότι τα συναφή μαθήματα καθορίζονται από τον υπεύθυνο και τους επόπτες της 

Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φυσικής, σε συνεργασία με μέλη Δ.Ε.Π. των σχετικών Τομέων 

και επανεκτιμώνται κάθε Ιούνιο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

 

Για κάθε εξάμηνο, δημιουργείται ένας πίνακας κατάταξης φοιτητών/τριών, με βάση τα παραπάνω 

στοιχεία. Η επιτροπή Αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει συναφή μαθήματα, εκτός του 

καταλόγου των προαπαιτούμενων μαθημάτων, που παρέχονται στο Τμήμα Φυσικής ή και σε άλλα 

Τμήματα. 

 

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

3/23.10.2017 , 9/20.03.2017 & 24/12.07.2018 

 

 

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». 

 


