
 

 
ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΣΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 

 

 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η  
 

Ανακοινϊνεται ςτουσ φοιτητζσ/-τριεσ του Τμήματοσ Πολιτικήσ Επιςτήμησ ότι 
πρόκειται να ξεκινήςει κφκλοσ πρακτικήσ άςκηςησ από 1/3/2019 – 30/4/2019. Η άςκηςη θα 
πραγματοποιείται ςε υπηρεςίεσ τησ Περιφζρειασ ΑΜΘ ή και ςε άλλουσ φορείσ του Ν. 
Ροδόπησ που θα ανακοινωθοφν ζγκαιρα ςτουσ φοιτητζσ.  

Για την παροφςα φάςη τησ άςκηςησ επιλζξιμοι είναι οι φοιτητζσ / -τριεσ του 7
ου 

εξαμήνου και η αξιολόγηςη των υποψηφιοτήτων θα γίνει ςτη βάςη του ΜΟ βαθμολογίασ 
που ζχουν ςυγκεντρϊςει μζχρι ςήμερα επί τον αριθμό των ECTS ςτα οποία αντιςτοιχοφν τα 
μαθήματα όπου ζχουν εξεταςτεί. Επιπλζον, απαιτείται η πολφ καλή γνϊςη τησ αγγλικήσ 
γλϊςςασ για την οποία θα γίνει ςυνζντευξη με τον υπεφθυνο Επικ. Καθηγητή Βαςίλη 
Γραμματίκα.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να ςυμπληρϊςουν ηλεκτρονικϊσ την αίτηςη που 
υπάρχει ςτην ιςτοςελίδα του γραφείου Πρακτικήσ άςκηςησ του ΔΠΘ 
(http://praktiki.duth.gr/) ΚΑΙ να ςυμπληρϊςουν και καταθζςουν εγγράφωσ το ςυνημμζνο 
ζγγραφο ςτη γραμματεία του Τμήματοσ ή ςτο γραφείο του Επιςτημονικά Υπευθφνου. Το 
ζντυπο τησ αίτηςησ θα είναι διαθζςιμο ηλεκτρονικά ςτην ιςτοςελίδα του Τμήματοσ.  

Το ςυμπληρωμζνο και υπογεγραμμζνο ζντυπο θα πρζπει να κατατεθεί ςτη 
γραμματεία του Τμήματοσ ή ςτο γραφείο του επιςτημονικά υπευθφνου μζχρι την 
Παρασκευή, 16/01/2020. Οι φοιτητζσ που επιθυμοφν μποροφν να ςτείλουν ηλεκτρονικά 
την αίτηςή τουσ ςτο e-mail του κ. Γραμματίκα (bgramm@polsci.duth.gr). 

Αιτήςεισ που θα κατατεθοφν ή θα ςυμπληρωθοφν ηλεκτρονικά μετά την ημερομηνία 
αυτή δε θα γίνουν δεκτζσ. Οι αιτήςεισ που αποςτζλλονται ηλεκτρονικά θα πρζπει να ζχουν 
ςκαναριςμζνη υπογραφή & φωτογραφία, αλλιϊσ δεν θα ληφθοφν υπόψη.  

Ακολοφθωσ, θα πραγματοποιηθεί ςυνζντευξη με τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτην 
αγγλική γλϊςςα. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί την Σρίτη, 21/01/2020 στις 10:00 και 
οι επιλεγζντεσ/είςεσ θα ειδοποιηθοφν άμεςα, προκειμζνου να προετοιμάςουν τα 
απαιτοφμενα ζγγραφα.  

 
 
 

Ο επιςτημονικά υπεφθυνοσ  
για την ΠΑ του Τμήματοσ Πολιτικήσ Επιςτήμησ  

 
Βαςίλειοσ Γραμματίκασ  
Επίκουροσ Καθηγητήσ 

http://praktiki.duth.gr/
mailto:bgramm@polsci.duth.gr


 

 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗ 

1.1. Προαπαιτοφμενα: 

 Υποβολή αίτηςησ & απαιτοφμενων δικαιολογητικϊν 

 Πιςτοποιημζνη γνϊςη τησ Αγγλικήσ γλϊςςασ  ςε επίπεδο τουλάχιςτον Β2 

 Να είναι φοιτητζσ/τριεσ του 7ου εξαμήνου. Φοιτητζσ που ζχουν ολοκληρϊςει τον 
κφκλο ςπουδϊν τουσ δεν είναι επιλζξιμοι για το πρόγραμμα πρακτικήσ άςκηςησ. 

 Να ζχουν περάςει κατά το χρόνο υποβολήσ των αιτήςεων τουλάχιςτον το 80% 
των μαθημάτων τουσ (τουλάχιςτον 144 ECTS) 

1.2. Αξιολογοφμενα 

 ΜΟ βαθμολογίασ Χ ECTS που ζχει περάςει ο φοιτητήσ 

 Γνϊςη τησ αγγλικήσ γλϊςςασ (κατόπιν ςυνζντευξησ ςτη γλϊςςα αυτή) με άριςτα 
το 200 

 Πιςτοποιημζνη γνϊςη άλλησ δυτικοευρωπαϊκήσ γλϊςςασ (γαλλικήσ, γερμανικήσ, 
ιταλικήσ, ιςπανικήσ) ςε επίπεδο Β2 + (μοριοδότηςη Β2: 30, C1: 50, C2: 70). 

 

 


