
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 14/01/2022 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ.  

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021-2022 

Αφορά την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. που θα πραγματοποιηθεί κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φαρμακευτικής που φοιτούν στο 5
ο

, 6
ο

 ή και 7
ο

 

έτος φοίτησης και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για 

το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, να διαβάσουν προσεχτικά τα κάτωθι και να υποβάλλουν 

προαίτηση. 

 

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για τον Β΄ και Γ΄ Κύκλο του ακαδημαϊκού έτους 

2021-2022 για το τμήμα Φαρμακευτικής θα ξεκινήσει για τον Β΄ Κύκλο από τις 01/04/2022-

30/06/2022 και για τον Γ΄ Κύκλο από τις 01/07/2022- 30/09/2022. 

Οι προαιτήσεις του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν από 17/01/2022 μέχρι και 31/01/2022. 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, θα πρέπει να συμπληρώσουν την προαίτηση ακολουθώντας τα εξής 

βήματα: 

www.praktiki.auth.gr  ΣΥΝΔΕΣΗ (σύνδεση με τον ιδρυματικό λογαριασμό)   Προαιτήσεις  

Πατήστε σε αυτό το σύνδεσμο για να κατευθυνθείτε στις προαιτήσεις. 

Προσοχή!! Οι προαιτήσεις θα γίνουν ΜΙΑ φορά και για τους 2 κύκλους. 

Δε θα ξαναγίνουν νέες προαιτήσεις μέσα στο έτος, εκτός και αν από την πρόσκληση μείνουν 

αδιάθετες θέσεις. Όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες δεν συμπληρώσουν την προαίτηση δεν έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική άσκηση. 

Η πρακτική άσκηση είναι τρίμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης (30-40 ώρες την εβδομάδα).  

Κτίριο Διοίκησης, Υπόγειο, 54 124, Θεσσαλονίκη  

Τηλ: +30 2310 99 71 36,  

e-mail: praktiki@auth.gr   

URL: https://www.praktiki.auth.gr 

  

http://www.praktiki.auth.gr/
mailto:praktiki@auth.gr


 

 

ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΥΚΛΟ ΕΙΝΑΙ 

ΣΑΡΑΝΤΑ (40) 

Κριτήρια Επιλογής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 10ο έως το 14ο εξάμηνο 

σπουδών. 

 

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

Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι: 

1) Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο κάθε/η καθεμία φοιτητής/τρια. 

2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο πρώτο κριτήριο, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των 

πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχει αποκτήσει. 

3) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο δεύτερο κριτήριο, λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. βαθμολογίας. 

Σημειώνεται ότι για να συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει ο αριθμός 

των μαθημάτων και ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων να είναι μεγαλύτερος από το 50% (26 

μαθήματα και 150 ECTS αντίστοιχα), ενώ σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι υπάρχουσες θέσεις 

θα γίνουν δεκτές και οι αιτήσεις φοιτητών/τριών με αριθμό μαθημάτων <26 και ECTS < 150 

αντίστοιχα. 

 

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με Αρ. Πρωτ. 

523/05.07.2018 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει αναρτηθεί όλο το ενημερωτικό υλικό 

 

Ενημερωτικό υλικό 

 

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». 

 

https://www.pharm.auth.gr/2021/11/22/%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%83%cf%89-%ce%b4%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1-2020-21-22-11-2021/

