
Αγαπεηοί/ηές θοηηεηές/ηρηες,  

εστόκαζηε λα είζηε όιοη θαιά,  

Με βάζε ην Φξνλνδηάγξακκα ηελ εξρόκελε Παραζθεσή (16.4.2021) ιήγεη ε 

πξνζεζκία εγγξαθήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ην Καινθαίξη ηνπ 

2021. 

Σαο παξαθαιώ πνιύ εάλ πξνγξακκαηίδεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ πξαθηηθή ζαο 

άζθεζε ην Καινθαίξη ηνπ 2021 θαη δελ έρεηε εγγξαθεί αθόκε, λα επηζθεθζείηε ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηηο αλαξηεκέλεο 

πιαηθόξκεο εγγξαθήο (Πεδίν Σπνπδέο - Ελόηεηα πξαθηηθή άζθεζε). 

ΓΔ ΘΑ ΓΟΘΔΗ ΠΑΡΑΣΑΖ ΔΓΓΡΑΦΖ 

Όζνη/εο έρεηε νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη επηινγήο ηύπνπ πξαθηηθήο 

(Καλνληθή – ΕΣΠΑ) θαη έρεηε έξζεη ζε ζπκθωλία κε ην Φνξέα Υπνδνρήο, θξνληίζηε άκεζα 

γηα ηα αθόινπζα: 

 Προφζήζηε ειεθηροληθά ηα πρφηόθοιια ζσλεργαζίας (Καλοληθή θαη ΔΠΑ) 

ζηοσς θορείς θαη ελεκερώζηε ηοσς όηη ζα τρεηαζηεί:  

 λα εθησπώζοσλ 4 αληίησπα γηα ηελ Πραθηηθή ΔΠΑ θαη 3 αληίησπα γηα ηελ 

Καλοληθή Πραθηηθή,  

  λα ηα ζσκπιερώζοσλ, ζηο ζεκείο ασηό δεηήζηε ηοσς λα γράυοσλ θάποηες 

πιεροθορίες γηα ηε ζέζε (δξαζηεξηόηεηεο, ππεύζπλνο επόπηεο ηνπ θνξέα 

ππνδνρήο, ηνκείο ηνπ θνξέα θ.ιπ.), 

 λα ηα σπογράυοσλ θαη λα ηα ζθραγίζοσλ (ζα τρεηαζζεί λα θέροσλ όια 

πρφηόησπες σπογραθές από ηοσς λόκηκοσς εθπροζώποσς ηφλ θορέφλ 

σποδοτής),* 

 θαη λα ηα παραιάβεηε από ηολ θορέα κε όποηο πρόζθορο ηρόπο (ηατσδροκηθά, 

σπερεζίες ηατσκεηαθορώλ ή οποηοδήποηε άιιο ηρόπο), 

 κεηά ηελ σπογραθή ηφλ πρφηοθόιιφλ ζσλεργαζίας θαη από εζάς, είηε ζα ηα 

αποζηείιεηε ηατσδροκηθώς, είηε ζα ηα προζθοκίζεηε ζηελ παραθάηφ 

δηεύζσλζε (δπζηπρώο ηα έμνδα απνζηνιήο δελ θαιύπηνληαη από ην Τκήκα ή ην 

Γξαθείν Πξαθηηθήο ΕΣΠΑ): 

 

   Αρηζηοηέιεηο Παλεπηζηήκηο Θεζζαιολίθες 

   Σκήκα Γεφπολίας 

Γρακκαηεία Πραθηηθής Άζθεζες 2021 

Τπόυε θ. Γεφργίοσ Βαηδηά 

Παλεπηζηεκηούποιε 

   541 24 Θεζζαιολίθε 

 

Σόπος Τποβοιής/Παράδοζες: 2
ος

 όροθος (Γρακκαηείες Σοκέφλ Εφηθής Παραγφγής 

ή Αγροηηθής Οηθολοκίας) ή Θσρφρείο (ηζόγεηο). 

 



 ε περίπηφζε ποσ δελ έτεηε βρεη αθόκε θορέα σποδοτής, κπορείηε λα 

απεσζσλζείηε ζηοσς επόπηες θαζεγεηές θαη κέιε ηες Οκάδας Τιοποίεζες 

Πραθηηθής ηες θάζε θαηεύζσλζες (Ηζηοζειίδα Σκήκαηος - Δλόηεηα Πραθηηθή), 

γηα λα ζας θαζοδεγήζοσλ ζε θορείς ποσ έτοσλ προζβάζεης. 

 

 

*ΠΡΟΟΥΖ 

 Τα πξωηόηππα πξωηόθνιια ζπλεξγαζίαο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηε Γξακκαηεία 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Τκήκαηνο ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηε 14
ε
  Μαΐοσ 2021. 

 Γηα ηνπο θνηηεηέο/-ηξηεο ηνπ εμωηεξηθνύ (Κύπξνο) πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

κόλν ηελ Καλνληθή Πξαθηηθή (Ινύιην θαη Αύγνπζην), ηόηε ηα πξωηόθνιια 

ζπλεξγαζίαο κπνξνύλ λα ζθαλαξηζηνύλ θαη λα απνζηαινύλ κε ειεθηξνληθό 

κήλπκα (e-mail) ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηε 14
ε
  Μαΐοσ 2021.  

 

Γηα ηελ Οκάδα Τιοποίεζες ηες Πραθηηθής Άζθεζες 

 

Γηώξγνο Βαηδηάο 

Επίθ. Καζεγεηήο 


