
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα μας, με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης αριθμ. 296/10.09.2013 (πρόσκληση με αρ. πρωτ. 2785/03.03.2009) και 

συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.», που 

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». 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής, κος Λάζαρος Τσαλίκης, ο 

οποίος ορίστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρ. 336/27.9.2016 και 

επικαιροποιήθηκαν και στις ΓΣ 296/10.9.2013 και 379/10.7.2018). 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής - μάθημα 

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα μας είναι μάθημα επιλογής, με κωδικό 100905 S 

αντιστοιχεί σε 4 ECTS και εντάσσεται στο Θ’ και Ι’ εξάμηνο του προγράμματος 

σπουδών και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στα Θ΄, Ι΄ και 

μεγαλύτερα εξάμηνα.  

 

 

Διάρκεια 

Έχει διάρκεια 3 μήνες και είναι μερικής απασχόλησης, 4 ώρες/ημέρα.  

Κάθε ακαδημαϊκό έτος οργανώνονται δύο κύκλοι Πρακτικής Άσκησης: 

1ος κύκλος: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

2ος κύκλος: ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 

 

 



 

 

Κριτήρια επιλογής φοιτητών για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ: 

 

1ο κριτήριο:  

Για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ προηγούνται οι φοιτητές του 9ου ή 10ου  

εξαμήνου, αντίστοιχα και εφόσον δεν συμπληρωθούν οι θέσεις επιλέγονται κατά 

σειρά φοιτητές του 11ου ή 12ου και μεγαλυτέρων εξαμήνων, αντίστοιχα για κάθε 

κύκλο.  

 

2ο κριτήριο:  

Οι φοιτητές αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το μέσο όρο του 

βαθμού των επιτυχώς περατωμένων μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικών), με ακρίβεια εκατοστού της μονάδας, σε συνάρτηση με τον αριθμό 

των επιτυχώς περατωμένων μαθημάτων και με τον ακόλουθο αλγόριθμο: 

 

(αριθμός επιτυχώς περατωμένων μαθημάτων)x0.5 + (μέσος όρος βαθμολογίας)x2. 

 

3ο κριτήριο:  

Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος αριθμός των 

επιτυχώς περατωμένων μαθημάτων. 


