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Κριτήρια Επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020» 

 
 
 

 ΤΜΗΜΑ  ΓΕΡΜΑΝ Ι ΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙ ΑΣ  Α.Π.Θ.  

Κριτήρια Επιλογής με εφαρμογή για τα ακαδημαϊκά έτη 2015 -2019 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8
ο  

εξάμηνο σπουδών έως και το 12
ο

 
 

εξάμηνο σπουδών. 
 

 
 

Διαδικασία 1
ης 

επιλογής για τη συμμετοχή στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. 
 

Για τη συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι: 

1) Το 90% των θέσεων του μαθήματος διατίθεται στους φοιτητές/τριες που εξετάσθηκαν 

επιτυχώς στο μάθημα «ΔΙΔ 703 Διδακτική ΙΙΙ: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του 

μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας   - Μικροδιδασκαλίες» το τρέχον ΧΕ του 

έτους κατά το οποίο γίνονται οι αιτήσεις για την Πρακτική Άσκηση. Οι φοιτητές θα πρέπει 

να κάνουν την αντίστοιχη αίτηση στο Τμήμα τους. 

2) Το 10% των θέσεων του μαθήματος διατίθεται στους φοιτητές/τριες που εξετάσθηκαν 

επιτυχώς στο μάθημα «ΔΙΔ 703 Διδακτική ΙΙΙ: Παρακολούθηση και προγραμματισμός του 

μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας  - Μικροδιδασκαλίες» σε προηγούμενα έτη, 

ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει το προηγούμενο έτος αίτηση. Οι φοιτητές θα πρέπει να 

κάνουν την αντίστοιχη αίτηση στο Τμήμα τους. 
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Διαδικασία 2
ης 

επιλογής για τη συμμετοχή στο μάθημα της Πρακτικής 

Άσκησης. 

Η διαδικασία για τη 2
η 

επιλογή των επιλαχόντων από τις λίστες όσων έχουν κάνει αίτηση 

πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις: 

1)  Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια υπέβαλε αίτηση, και παρότι επελέγη, δε συμμετέχει 

στην Πρακτική Άσκηση, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής του/της σε αυτή, ενώ η θέση 

του/της καταλαμβάνεται από τον/την αμέσως επόμενο/η ενδιαφερόμενο/η από τη λίστα 

των επιλαχόντων υποψήφιων της ίδιας κατηγορίας που έχουν κάνει αίτηση. 

2)  Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις των παραπάνω ομάδων του 90% ή του 

10%, τότε κατά τη διαδικασία της δεύτερης επιλογής, δίνονται οι θέσεις που δεν έχουν 

καλυφθεί στους πρώτους επιλαχόντες της άλλης κατηγορίας. 

 
 

Για τη συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης λαμβάνονται 

υπόψη: 
 

1)  Κατά 40%: ο Μ.Ο. της βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας στα μαθήματα για τα οποία 

έχει κατοχυρώσει προσβάσιμο βαθμό μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του 

εκάστοτε προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. 

2)  Κατά 30%: ο Μ.Ο. βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας στα μαθήματα: 
 

Ι.  «ΔΙΔ  207  Διδακτική  Ι:  Εισαγωγή  στη  Διδακτική  και  Μεθοδολογία  –  

Αναλυτικά 
 

Προγράμματα – ΚΕΠΑΓ – Κατανόηση γραπτού λόγου» 
 

ΙΙ. «ΔΙΔ 403 Διδακτική ΙΙ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο 

μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας» 

ΙΙΙ. «ΓΕΡ 101 Γερμανική Γλώσσα 

Ι» IV. «ΓΕΡ 201 Γερμανική 

Γλώσσα ΙΙ» V. «ΓΕΡ 301 

Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ» VI. «ΓΕΡ 

401 Γερμανική Γλώσσα IV» 

3)  Κατά 30%: η βαθμολογία του/της φοιτητή/τριας στο μάθημα «ΔΙΔ 703 Διδακτική ΙΙΙ 
 

 
 

 Σε  περίπτωση  που  οι  αιτήσεις  φοιτητών /φοιτητριών  που  επιθυμούν  να  

πραγματοποιήσουν  την Πρακτική  τους  Άσκηση  μέσω  ΕΣΠΑ  ξεπερνούν τον αριθμό 

των επιδοτούμενων θέσεων από το ΕΣΠΑ εφαρμόζεται, όπως αποφασίστηκε στη Συνέλευση 



 

 

του Τμήματος 378/6.9.2016, ο αλγόριθμος για τις ανταποδοτικές υποτροφίες προπτυχιακών 

φοιτητών. 
 
 

 
 

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

Πρωτ.   364/17.09.2015 & 378/6.9.2016 & 413/13.07.2018 


