
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Μ.Σ. 
Α.Π.Θ.» 

 
α. Κίνητρα / Λόγοι Συμμετοχής (0.3) 
β. Συνάφεια Ενδιαφερόντων με Προτεινόμενη Θέση (0.3) 
γ. Προηγούμενη Εμπειρία στο Αντικείμενο (0.3) 
δ. Yψηλός Γενικός Βαθμός (0.1) 
 
Για τα κριτήρια α, β και γ η μοριοδότηση γίνεται από τον αντίστοιχο επόπτη – 
μέλος ΔΕΠ και την Επιστημονικά Υπεύθυνη, στην κλίμακα 0 εως 3 (βλ. 
συνημμένο παράρτημα), ενώ για το κριτήριο δ δίνεται επιπρόσθετη 
μοριοδότηση 1 βαθμού για φοιτητές με μέσον όρο άνω του 8.5 (εφόσον οι 
φοιτητές αυτοί έχουν ολοκληρώσει άνω του 50% των ECTS που αντιστοιχούν 
στο εξάμηνό τους). 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   
 
 
Α. Κίνητρα / Λόγοι Συμμετοχής 
0 = ελλιπώς συμπληρωμένη αίτηση / μη εμφανείς λόγοι συμμετοχής  
1 = μικρό κίνητρο συμμετοχής / ελάχιστη αναφορά σε κίνητρα 
2 = κάποια κίνητρα συμμετοχής / ικανοποιητική αναφορά σε κίνητρα 
3 = σαφώς διατυπωμένα κίνητρα / λεπτομερής αναφορά σε λόγους 
 
Β. Συνάφεια Ενδιαφερόντων με Προτεινόμενη Θέση 
0 = ελλιπώς συμπληρωμένη αίτηση / μη εμφανής συνάφεια ενδιαφερόντων με 
θέση 
1 = μικρή συνάφεια ενδιαφερόντων με θέση / μικρή τεκμηρίωση συνάφειας 
2 = μερική συνάφεια ενδιαφερόντων με θέση / ικανοποιητική τεκμηρίωση 
συνάφειας 
3 = πλήρης συνάφεια ενδιαφερόντων με θέση / λεπτομερής τεκμηρίωση 
συνάφειας 
 
Γ. Προηγούμενη Εμπειρία στο Αντικείμενο 
0 = ελλιπώς συμπληρωμένη αίτηση / μη εμφανής προηγούμενη εμπειρία στο 
αντικείμενο 
1 = λίγες προηγούμενες γνώσεις στο αντικείμενο / επιφανειακή αναφορά σε 
σχετικές γνώσεις 
2 = ικανοποιητική προηγούμενη εμπειρία / σύντομη περιγραφή σχετικών 
γνώσεων 
3 = σημαντική προηγούμενη εμπειρία σε σχετικά πεδία / λεπτομερής 
περιγραφή σχετικών γνώσεων 
 
Δ. Υψηλός Γενικός Βαθμός 
0 = βαθμολογία κάτω του 8.5 ή σύνολο ECTS <90 (7ο εξαμηνο), <105 (8ο 
εξάμηνο), <120 (9ο εξάμηνο), ή <135 (10+ εξάμηνο) 
1 = βαθμολογία άνω του 8.5 σε σύνολο ECTS >90 (7ο εξάμηνο) ή >105 (8ο 
εξάμηνο), >120 (9ο εξάμηνο), ή >135 (10+ εξάμηνο).  


