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Μονάδα Έπεςναρ «Δςπυπαφκέρ Πολιηικέρ και Γημοκπαηία»  

Επγαζηήπιο Διεθνών Σσέζεων και Εςπωπαϊκήρ Ολοκλήπωζηρ  

Τμήμα Διεθνών και Εςπωπαϊκών Σποςδών 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ 

Πληποθοπίερ: Α. Κςπιακίδηρ 

Email: eupoldem@gmail.com                                                         Ημεπομηνία: 05.09.2019 

      Απ. Ππυη. Μονάδαρ: ΕΣ-460 

 

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για θέζειρ ππακηικήρ άζκηζηρ» 

 

Η Μονάδα Έπεςναρ «Εςπωπαϊκέρ Πολιηικέρ και Δημοκπαηία» ηος Επγαζηηπίος 

Διεθνών Σσέζεων και Εςπωπαϊκήρ Ολοκλήπωζηρ ηος Τμήμαηορ Διεθνών και 

Εςπωπαϊκών ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ (www.eupoldem.org): 

 

Έσονηαρ ςπ’ ότιν: 

 

1. Την από 13 Ιοςλίος 2017 απόθαζη ηηρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηος Τμήμαηορ Διεθνών 

και Εςπωπαϊκών Σποςδών ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ για ηην έγκπιζη 

δημιοςπγίαρ ηηρ Μονάδαρ Έπεςναρ «Εςπωπαϊκέρ Πολιηικέρ και Δημοκπαηία». 

2. Το άπθπο 6 ηος εγκεκπιμένος και δημοζιεςμένος Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ ηηρ 

Μονάδαρ Έπεςναρ. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

 

Την πλήπωζη έυρ 3 θέζευν ηπίμηνηρ ππακηικήρ άζκηζηρ πποπηςσιακών ή 

μεηαπηςσιακών θοιηηηών/ηπιών, ζύμθωνα με ηιρ ςπάπσοςζερ ζςγκεκπιμένερ ανάγκερ 

ηηρ Μονάδαρ, με ηιρ κάηωθι λεπηομέπειερ: 

  
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΠΟΨΗΦΙΌΣΗΣΑ 
 

1. Φοιηηηήρ/ηπια πποπηςσιακού ή μεηαπηςσιακού επιπέδος με ανηικείμενο 

Νομικέρ, Πολιηικέρ, Κοινωνικέρ ή Οικονομικέρ Επιζηήμερ, ή ζςναθέρ με αςηά, 

ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ ή ηος Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος 

Θεζζαλονίκηρ.  

2. Μέζο όπο βαθμολογίαρ, ή βαθμό αποθοίηηζηρ ζε πεπίπηωζη μεηαπηςσιακού, 

έωρ ηην ημέπα ηηρ καηάθεζηρ ηος βιογπαθικού, ίζο ή μεγαλύηεπο ηος 7,5. 

3. Άπιζηη γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ. 

4. Πολύ καλή γνώζη Office Suite (Word, Excel, Powerpoint, κλπ.). 

5. Πολύ καλή γνώζη μέζων κοινωνικήρ δικηύωζηρ (Facebook, κλπ.).  
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Β. ΣΡΟΠΟ ΑΙΣΗΗ 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να αποζηείλοςν βιογπαθικό ζημείυμά ηοςρ με 

μια ππόζθαηη θωηογπαθία ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη eupoldem@gmail.com με 

θέμα «Ππακηική Άζκηζη, Επίθετο υποψήφιου» μέσπι ηην Κςπιακή, 15 επηεμβπίος 

2019 και ώπα 11.59 πμ.  

Οι ζςνενηεύξειρ θα διεξασθούν ηην Γεςηέπα, 16 επηεμβπίος 2019 και ώπερ 

18.00 - 21.00 ζηο Γπαθείο 433 ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ. 

 

Γ.ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 
 

Με ηην ςποβολή αίηηζηρ για ηην παπούζα πποκήπςξη (βιογπαθικό ζημείωμα 

και ππόζθαηη θωηογπαθία ζύμθωνα με ηιρ οδηγίερ παπακάηω), οι ςποτήθιοι 

αποδέσονηαι αςηομάηυρ ηοςρ όποςρ ηηρ ππακηικήρ άζκηζηρ πος αναλύονηαι ζηο 

παπόν κεθάλαιο ζε πεπίπηωζη επιηςσίαρ ηηρ αίηηζήρ ηοςρ.  

1. Η ππακηική άζκηζη είναι εθελονηική και μη αμειβόμενη και ο/η 

αζκούμενορ/η ζςμθωνεί ελεύθεπα και αβίαζηα, παπαιηούμενορ/η πηηά από κάθε 

δικαίωμα διάππηξηρ ή αγωγήρ, να διεκπεπαιώνει όλα ηα καθήκονηα πος θα 

ηος/ηηρ αναηεθούν ζηα πλαίζια διοικηηικήρ ςποζηήπιξηρ και ςποζηήπιξηρ 

δπαζηηπιοηήηων ηηρ Μονάδαρ. 
 
2. Η ππακηική άζκηζη έσει διάπκεια 3 μηνών (16 επηεμβπίος έυρ 16 

Γεκεμβπίος  2019), με εβδομαδιαία θςζική παποςζία 7 ωπών καη’ ελάσιζηον 

ζηο Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ. 

3. Με ηην ολοκλήπωζη ηηρ ππακηικήρ άζκηζηρ, και με ηην πποϋπόθεζη όηι ο/η 

αζκούμενορ/η έσει διεκπεπαιώζει όλα ηα καθήκονηα πος ηος/ηηρ έσοςν 

αναηεθεί, η Μονάδα, δια ηος εκάζηοηε νόμιμος εκπποζώπος ηηρ, θα παπέσει 

ανάλογο πιζηοποιηηικό/βεβαίωζη. 

4. Ο/η αζκούμενορ/η οθείλει να ηηπεί ηην εμπιζηεςηικόηηηα όλων ηων 

πληποθοπιών πος είναι πιθανό να πεπιέλθοςν ζε γνώζη ηος/ηηρ, ακόμη και μεηά 

ηην με οποιονδήποηε ηπόπο αποσώπηζή ηος/ηηρ από ηην Μονάδα.   

5. Ο/η αζκούμενορ/η οθείλει να ηηπεί ηον Κανονιζμό ηηρ Μονάδαρ και να 

λειηοςπγεί ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος.  

 

 

Πποϊζηάμενορ ηηρ Μονάδαρ Έπεςναρ 

Αναπ. Καθηγηηήρ 

Ιωάννηρ Παπαδόποςλορ 
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