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Μονάδα Έπεςναρ «Δςπυπαφκέρ Πολιηικέρ και Γημοκπαηία»  

Επγαζηήπιο Διεθνϊν Σσέζευν και Εςπυπαφκήρ Ολοκλήπυζηρ  

Τμήμα Διεθνϊν και Εςπυπαφκϊν Σποςδϊν 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ 

Πληποθοπίερ: Α. Κςπιακίδηρ 

Email: eupoldem@gmail.com                                                         Ημεπομηνία: 05.09.2019 

      Απ. Ππυη. Μονάδαρ: ΕΣ-461 

 

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για θέζειρ ππακηικήρ άζκηζηρ» 

 

Η Μονάδα Έπεςναρ «Εςπυπαφκέρ Πολιηικέρ και Δημοκπαηία» ηος Επγαζηηπίος 

Διεθνϊν Σσέζευν και Εςπυπαφκήρ Ολοκλήπυζηρ ηος Τμήμαηορ Διεθνϊν και 

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

 

Έσονηαρ ςπ’ ότιν: 

 

1. Την απψ 13 Ιοςλίος 2017 απψθαζη ηηρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηος Τμήμαηορ Διεθνϊν 

και Εςπυπαφκϊν Σποςδϊν ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ για ηην έγκπιζη 

δημιοςπγίαρ ηηρ Μονάδαρ Έπεςναρ «Εςπυπαφκέρ Πολιηικέρ και Δημοκπαηία». 

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

Μονάδαρ Έπεςναρ. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

 

Την πλήπυζη 1 θέζηρ ηπίμηνηρ ππακηικήρ άζκηζηρ πποπηςσιακών ή 

μεηαπηςσιακών θοιηηηών/ηπιών πληποθοπικήρ, ζωμθυνα με ηιρ ςπάπσοςζερ 

ζςγκεκπιμένερ ανάγκερ ηηρ Μονάδαρ, με ηιρ κάηυθι λεπηομέπειερ: 

  
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΠΟΨΗΦΙΌΣΗΣΑ 
 

1. Φοιηηηήρ/ηπια πποπηςσιακοω ή μεηαπηςσιακοω επιπέδος ανηικειμένος ζςναθοωρ 

με ηο Τμήμα Εθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ ή 

ηο Τμήμα Πληποθοπικήρ ηος Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ. 

2. Μέζο ψπο βαθμολογίαρ, ή βαθμψ αποθοίηηζηρ ζε πεπίπηυζη μεηαπηςσιακοω, 

έυρ ηην ημέπα ηηρ καηάθεζηρ ηος βιογπαθικοω, ίζο ή μεγαλωηεπο ηος 7,0. 

3. Πολω καλή γνϊζη HTML ή άλληρ γλϊζζαρ ππογπαμμαηιζμοω, με έμθαζη ζηην 

δημιοςπγία και διασείπιζη ιζηοζελίδυν. Επιθςμηηή η γνϊζη CSS. 

4. Πολω καλή γνϊζη δημιοςπγίαρ ή/και διασείπιζηρ ιζηοζελίδυν, καηά πποηίμηζη 

με βάζη ηο Wordpress. Επιθςμηηή πποηγοωμενη εμπειπία ζηον ηομέα. 

mailto:eupoldem@gmail.com
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Β. ΣΡΟΠΟ ΑΙΣΗΗ 

 

Οι ενδιαθεπψμενοι καλοωνηαι να αποζηείλοςν βιογπαθικό ζημείυμά ηοςρ με 

μια ππψζθαηη θυηογπαθία ζηην ηλεκηπονική διεωθςνζη eupoldem@gmail.com με 

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

2019 και ώπα 11.59 πμ.  

Οι ζςνενηεύξειρ θα διεξασθοων 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 παποωζα πποκήπςξη (βιογπαθικψ ζημείυμα 

και ππψζθαηη θυηογπαθία ζωμθυνα με ηιρ οδηγίερ παπακάηυ), οι ςποτήθιοι 

αποδέσονηαι αςηομάηυρ ηοςρ ψποςρ ηηρ ππακηικήρ άζκηζηρ πος αναλωονηαι ζηο παπψν 

κεθάλαιο ζε πεπίπηυζη επιηςσίαρ ηηρ αίηηζήρ ηοςρ.  

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

αζκοωμενορ/η ζςμθυνεί ελεωθεπα και αβίαζηα, παπαιηοωμενορ/η πηηά απψ κάθε 

δικαίυμα διάππηξηρ ή αγυγήρ, να διεκπεπαιϊνει ψλα ηα καθήκονηα πος θα 

ηος/ηηρ αναηεθοων ζηα πλαίζια ηεσνολογικήρ ςποζηήπιξηρ ηηρ ιζηοζελίδαρ και 

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

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

ζηο Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ. 

3. Με ηην ολοκλήπυζη ηηρ ππακηικήρ άζκηζηρ, και με ηην πποχπψθεζη ψηι ο/η 

αζκοωμενορ/η έσει διεκπεπαιϊζει ψλα ηα καθήκονηα πος ηος/ηηρ έσοςν 

αναηεθεί, η Μονάδα, δια ηος εκάζηοηε νψμιμος εκπποζϊπος ηηρ, θα παπέσει 

ανάλογο πιζηοποιηηικψ/βεβαίυζη. 

4. Ο/η αζκοωμενορ/η οθείλει να ηηπεί ηην εμπιζηεςηικψηηηα ψλυν ηυν 

πληποθοπιϊν πος είναι πιθανψ να πεπιέλθοςν ζε γνϊζη ηος/ηηρ, ακψμη και μεηά 

ηην με οποιονδήποηε ηπψπο αποσϊπηζή ηος/ηηρ απψ ηην Μονάδα.   

5. Ο/η αζκοωμενορ/η οθείλει να ηηπεί ηον Κανονιζμψ ηηρ Μονάδαρ και να 

λειηοςπγεί ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος.  

 

Πποφζηάμενορ ηηρ Μονάδαρ Έπεςναρ 

Αναπ. Καθηγηηήρ 

Ιυάννηρ Παπαδψποςλορ 
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