
 

 

 

Κριτήρια Επιλογής φοιτητών
Επιχειρησιακού Προγράμματος

Εκπαίδευση και

ΤΜΗΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Δικαίωμα συμμετοχή έχουν

1. Φοιτούν στο 3ο, 4ο

2. Οφείλουν μέχρι και

3. Δεν έχουν προηγουμένως
 

Τα κριτήρια επιλογής του

Πρακτικής Άσκησης μέσω

1. Υποβολή εμπρόθεσμης

βιογραφικό σημείωμα

2. Αναλυτική βαθμολογία

Υποχρεωτικών

όρος βαθμολογίας

3. Συνέντευξη. 

Επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 – 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

έχουν ο φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις

ο ή μεγαλύτερο έτος. 

μέχρι και τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα 

προηγουμένως πραγματοποιήσει Πρακτική άσκηση με

επιλογής του Τμήματος για τη συμμετοχή των φοιτητών

μέσω ΕΣΠΑ είναι τα εξής: 

εμπρόθεσμης Αίτησης (στην οποία επισυνάπτεται

βιογραφικό σημείωμα). 

βαθμολογία (από την οποία προκύπτει ο

Υποχρεωτικών Μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς

βαθμολογίας). 

 

 

Άσκηση μέσω του 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 

 2020. 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

κάτωθι προϋποθέσεις: 

άσκηση με αμοιβή. 

φοιτητών σε θέσεις 

επισυνάπτεται και 

προκύπτει ο αριθμός των 

επιτυχώς και Μέσος 



 

 

 

Κριτήρια Βαθμολόγησης (maximum 100 μόρια) 

 

1. Ολοκλήρωση Υποχρεωτικών  (ΥΠΟ) Μαθημάτων: 70% (maximum 70 μόρια). 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα Υποχρεωτικά 

μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τους , λαμβάνουν 70 μόρια. Οι φοιτητές/τριες  

που οφείλουν ένα (1) Υποχρεωτικό μάθημα, λαμβάνουν 30 μόρια, οι φοιτητές/τριες  που 

οφείλουν δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα 10 μόρια και οι φοιτητές/τριες που οφείλουν 

τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα 0 μόρια. 

2. Μέσος όρος βαθμολογίας: 20% (maximum 20 μόρια). 

Συγκεκριμένα: ο Μέσος όρος βαθμολογίας κάθε υποψήφιου/ ας διπλασιάζεται και το 

αποτέλεσμα αποτελεί και τον αριθμό των μορίων που λαμβάνει. 

3.  Παρουσία και επίδοση στη συνέντευξη: 10% (maximum 10 μόρια). 

Συγκεκριμένα: η παρουσία στην συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Πρόκειται για όρο εκ 

των ων ουκ άνευ και συνακόλουθα αν κάποιος/ α υποψήφιος/ α δεν προσέλθει στη 

συνέντευξη, αποκλείεται και δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Πρακτική Άσκηση. Η 

επίδοση στη συνέντευξη βαθμολογείται από το 1 έως το 10 και η βαθμολογία αποτελεί 

και τον αριθμό των μορίων (maximum 10). 

 

Τα κριτήρια επιλογής έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος με 
Αρ. Πρωτ. 216/18-04-2022. 

 

 

 

 


