
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ 

Η Νομική Σχολή ΑΠΘ υλοποιεί και φέτος το καλοκαίρι το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 

για τους φοιτητές της με τη χρηματοδοτική στήριξη του ΕΣΠΑ. Η άσκηση θα διενεργηθεί 

αποκλειστικά στους φορείς που αναφέρονται στη συνημμένη αίτηση, η οποία θα πρέπει να 

κατατεθεί από τους επιλέξιμους φοιτητές στο Γραφείο Erasmus της Νομικής Σχολής (3ος 

όροφος, όπισθεν Βιβλιοθήκης) μέχρι και την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, ώρα 16:00’ το 

αργότερο. Η άσκηση θα διενεργηθεί από τις 2 Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλετε αίτηση (στοιχείο επιλεξιμότητας) είναι να έχετε 

συγκεντρώσει μέχρι σήμερα τον κάτωθι αριθμό πιστωτικών μονάδων στην κατηγορία σας: 

 Εάν βρίσκεστε στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών, πρέπει να έχετε συγκεντρώσει 120 ECTS. 

 Εάν βρίσκεστε στο Η’ εξάμηνο σπουδών, πρέπει να έχετε συγκεντρώσει 150 ECTS. 

 Εάν βρίσκεστε στο πτυχίο, πρέπει να έχετε συγκεντρώσει 180 ECTS. 

Φοιτητές που δεν έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα τις παραπάνω πιστωτικές μονάδες και 

βρίσκονται στο ΣΤ’ εξάμηνο, στο Η’ εξάμηνο ή στο πτυχίο, αντίστοιχα, θα αποκλείονται. 

Κατά σειρά προτεραιότητας, προτιμώνται οι φοιτητές που βρίσκονται τώρα στο Η’ εξάμηνο 

σπουδών (τεταρτοετείς). Ακολουθούν οι φοιτητές επί πτυχίω και έπονται οι φοιτητές που 

βρίσκονται στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών (τριτοετείς). Γι’ αυτό, καλούνται τόσο οι τεταρτοετείς 

και οι επί πτυχίω, όσο και οι τριτοετείς φοιτητές, να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση που 

κάποια θέση διεκδικείται από δυο ή περισσότερους φοιτητές, θα προτιμώνται για την 

κατάληψη της θέσης αυτής οι φοιτητές που έχουν υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας. Σε όσους απορρίπτονται, θα τους προτείνεται –

κατά σειρά βαθμολογίας– να καταλάβουν μία από τις κενές θέσεις που θα είναι ακόμη 

διαθέσιμες μετά την α’ διαλογή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαθέτουμε 80 θέσεις πρακτικής άσκησης. Από 

αυτές, είμαστε υποχρεωμένοι από το πρόγραμμα να διαθέσουμε τις 23 σε ιδιωτικούς 

φορείς. Κατά συνέπεια, απόλυτη προτεραιότητα μεταξύ των αιτούντων θα έχουν όσοι 

δηλώσουν ότι θέλουν να ασκηθούν σε ιδιωτικούς φορείς, διότι πρώτα πρέπει να 

καλύψουμε τις θέσεις των ιδιωτικών φορέων. 

SOS: Όσοι γίνουν δεκτοί, δεν μπορούν να ορκιστούν πριν ολοκληρώσουν την άσκησή τους!! 

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων:  Παρασκευή 25 Μαΐου  

Υποβολή ενστάσεων:  από τις 28 Μαΐου έως και τις 30 Μαΐου 

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων:  Πέμπτη 31 Μαΐου 

Γενικές πληροφορίες: http://dasta.auth.gr/ 
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