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Μονάδα Έρευνας «Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία»
Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πληροφορίες: Α. Κυριακίδης
Email: eupoldem@gmail.com
Ημερομηνία: 03.09.2018
Αρ. Πρωτ.: ΕΣ-95
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις πρακτικής άσκησης»
Η Μονάδα Έρευνας «Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία» του Εργαστηρίου
Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.eupoldem.org):
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Την από 13 Ιουλίου 2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την
έγκριση δημιουργίας της Μονάδας Έρευνας «Ευρωπαϊκές Πολιτικές και
Δημοκρατία».
2. Το άρθρο 6 του εγκεκριμένου και δημοσιευμένου Κανονισμού Λειτουργίας της
Μονάδας Έρευνας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση έως 4 θέσεων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών
φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις υπάρχουσες συγκεκριμένες ανάγκες της Μονάδας:
Α.1. Προϋποθέσεις υποψηφιότητας
1. Φοιτητής/τρια των ακόλουθων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης:







Πολιτικών Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
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2. Μέσο όρο βαθμολογίας, έως την ημέρα της κατάθεσης του βιογραφικού ίσο ή
μεγαλύτερο του 7,5.
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Επιθυμητή η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.
5. Πολύ καλή γνώση Office Suite (Word, Excel, Powerpoint, κλπ.).
6. Πολύ καλή γνώση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, κλπ.).
Α.2. Όροι πρακτικής άσκησης
1. Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη και ο/η ασκούμενος/η συμφωνεί να
διεκπεραιώνει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις και καθήκοντα που θα του/της
ανατεθούν σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητες της Μονάδας σύμφωνα με
τις διατάξεις του εγκεκριμένου και δημοσιευμένου Κανονισμού Λειτουργίας, τα
οποία ενδεικτικά δύνανται να περιλαμβάνουν:
α.

Επεξεργασία, μετάφραση ή/και έλεγχος (proofreading) κειμένων.

β.

Προώθηση/υποστήριξη εκδηλώσεων, κάλυψη ειδησιογραφίας και
επεξεργασία σχετικού οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. φωτογραφίες
εκδήλωσης).

γ.

Διοικητική υποστήριξη (π.χ. αρχειοθέτηση κλπ.).

2. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια 3 μηνών με εβδομαδιαία φυσική παρουσία 7
ωρών κατ’ ελάχιστον στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με δυνατότητα ανανέωσης
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για μία φορά μετά από κοινή απόφαση
Υπευθύνου και Προϊσταμένου της Μονάδας.
3. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, και με την προϋπόθεση ότι ο/η
ασκούμενος/η έχει διεκπεραιώσει όλα τα καθήκοντα που του/της έχουν ανατεθεί,
η Μονάδα, δια του εκάστοτε νόμιμου εκπροσώπου της, θα παρέχει ανάλογο
πιστοποιητικό/βεβαίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμά τους με
μια πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση eupoldem@gmail.com με θέμα
«Πρακτική Άσκηση, Επίθετο υποψήφιου» μέχρι τις 16-09-2018 και ώρα 11.59 πμ.
Προϊστάμενος της Μονάδας Έρευνας

Αναπ. Καθηγητής
Ιωάννης Παπαδόπουλος

Υπεύθυνος της Μονάδας Έρευνας

Υποψ. Διδάκτωρ
Αλέξανδρος Κυριακίδης

