
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήρια Επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014 - 2020» 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α.Π.Θ. 

 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο  εξάμηνο σπουδών και πάνω. 

 

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

μέσω ΕΣΠΑ είναι: 

 

Σε πρώτο επίπεδο αποκτούν δικαίωμα πραγματοποίησης ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ οι 

φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών με βάση το έτος εγγραφής τους στα μητρώα 

του Τμήματος και με την προϋπόθεση να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο 50% των μαθημάτων των 

έξι (6) πρώτων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, εκ των οποίων το 80% των μαθημάτων 

ανήκουν στην ομάδα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, καθώς επίσης και των 

μαθημάτων της ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (υποχρεωτικών του 6ου εξαμήνου και των κατʼ 

επιλογή μαθημάτων της κατεύθυνσης). 

 

Σε δεύτερο επίπεδο και εφόσον οι αιτήσεις των φοιτητών είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες 

θέσεις για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, η επιλογή των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται με βάση τα εξής 

κριτήρια: 

 

Α) Ο αριθμός (3, 2 ή 1) των μαθημάτων που έχουν προταθεί από κάθε κατεύθυνση σπουδών και 

στα οποία οι φοιτητές έχουν επιτύχει στις εξετάσεις προβιβάσιμο βαθμό. 
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Β) Στην περίπτωση που θα πρέπει να επιλεγούν φοιτητές με τρία ή δύο μαθήματα, οι φοιτητές 

κατατάσσονται με βάση το άθροισμα των βαθμών τους. B1) Σε περίπτωση ισοβαθμίας η επιλογή 

πραγματοποιείται μετά από κλήρωση. 

 

Γ) Στην περίπτωση που θα πρέπει να επιλεγούν φοιτητές με ένα μάθημα, οι φοιτητές κατατάσσονται 

με βάση το βαθμό επιτυχίας σε ένα από τα προταθέντα μαθήματα. Γ1) Στην περίπτωση ισοβαθμίας 

η επιλογή πραγματοποιείται μετά από κλήρωση. 

 

Δ) Στην περίπτωση που θα πρέπει να επιλεγούν φοιτητές με κανένα μάθημα, η επιλογή 

πραγματοποιείται με βάση τη συνάφεια του επιλεγέντος Φορέα Υποδοχής σε σχέση με την 

κατεύθυνση σπουδών του φοιτητή (μετά από εισήγηση του αντίστοιχου επόπτη της κατεύθυνσης) ή 

σε συνδυασμό με κλήρωση ή και σε συνδυασμό με τον Τομέα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ή ΔΗΜΟΣΙΟΣ που 

ανήκει ο Φορέας Υποδοχής. 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι αναρτημένες και στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.agro.auth.gr/praktiki/kanonismos_espa.pdf  

 

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

749/09.03.2017 και 796/12.07.2018 
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