
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Επιστημών 

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για Πρακτική άσκηση από  

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδ. Έτους 2019-20 
 

Σε σχέση με το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση-ΕΣΠΑ» που συνδέεται με το αντίστοιχο επιλεγόμενο μάθημα του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. πρόσφερε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

55 αμειβόμενες θέσεις 3μηνης πρακτικής πλήρους απασχόλησης με ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβαμε στις 13 

Σεπτεμβρίου. Με βάση την κοινοποίηση αυτή ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούσε (α) 

την περίοδο 1/11/2019-31-1-2020 (1η περίοδος) και (β) την περίοδο 1/3/2020-31/5/2020 (2η περίοδος). Η πρόσκληση 

έμεινε ανοικτή από τις 16 ως τις 24 Σεπτεμβρίου. 

Υποβλήθηκαν 33 αιτήσεις που κάλυπταν τα κριτήρια που τέθηκαν. Από αυτές: 

• 10 αιτήσεις με προτίμηση στην 1η περίοδο,  

• 15 αιτήσεις με 1η προτίμηση την 2η και 2η προτίμηση την 1η περίοδο και  

• 8 αιτήσεις με προτίμηση στην 2η περίοδο. 

Κατά συνέπεια η 1η πρόσκληση δεν καλύπτει το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων και απαιτείται 2η διαδικασία επιλογής. 

Ζητήθηκε από τους φοιτητές της παραπάνω 2ης ομάδας αιτήσεων να δηλώσουν αν επιθυμούν να μεταφερθούν στην 1η 

περίοδο και ένας/μια δέχτηκε. Επίσης ένας/μία φοιτητής/τρια της 1ης ομαδας αιτήσεων παραιτήθηκε. 

Κατά συνέπεια από την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τοποθετούνται 10 φοιτητές/τριες. Δεν τέθηκε 

προφανώς θέμα επιλογής και απόρριψης αιτήσεων βάσει του αριθμού των αιτήσεων. 

Για τις υπόλοιπες 45 θέσεις θα δημοσιευτεί 2η πρόσκληση. Είναι προφανές ότι για λόγους ισότητας οι αιτήσεις θα 

υποβληθούν εκ νέου με βάση και τις βαθμολογίες της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. 

Οι φοιτητές/τριες που τοποθετήθηκαν για την 1η περίοδο (1/11/2019-31-1-2020) είναι οι εξής: 

AEM Θέση τοποθέτησης 

2567 Ιnterview 

2894 Τo the point 

2871 Τo the point 

2913 Τo the point 

3072 Τo the point 

3131 Ιnterview 

2964 Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη 

3050 Περιφέρεια κεντρικής μακεδονίας 

3160 Δήμος πέλλας 

3031 Ιnterview 

Τα ονόματα δεν δημοσιεύονται με βάση τους περιορισμούς του GDPR. Όλα τα παραπάνω στοιχεία, η αλληλογραφία με 

φορείς πρακτικής και φοιτητές είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στο γραφείο του κ. Μηλώση (Εγνατιάς 46, 5ος 

όροφος) 

Αιτήσεις ενστάσεων μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έως τις 10 Οκτωβρίου 2019.   


