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Προγράμματα για σπουδές σε άλλα πανεπιστήμια
Ιεραρχημένα κριτήρια επιλογής

1 Αποδοχή αίτησης και κριτήρια κατάταξης

Προπτυχιακοί φοιτητές. Προηγούνται στην κατάταξη εκείνοι οι οποίοι πληρούν τα ακόλουθα.

• Επιτυχία σε όλα, πλην το πολύ δύο, στα «Υποχρεωτικά Μαθήματα» του προγράμματος
σπουδών μέχρι και το εξάμηνο που προηγήθηκε της αίτησης.

• Το έτος φοίτησης κατά την μετακίνηση είναι το 2ο έως και το 6ο.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές.

• Γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών μόνο αν έχουν εκπληρώσει τα 2/3
των υποχρεώσεων του προγράμματος σπουδών κατά την ημερομηνία της αίτησης,

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προηγούνται στην κατάταξη (ανεξάρτητα εάν είχαν μετακινηθεί
ως προπτυχιακοί φοιτητές με το erasmus).

Τέλος

• Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν για σπουδές είτε πρακτική άσκηση
(με οικονομική υποστήριξη από το erasmus) έπονται στην κατάταξη.

• Αφού εφαρμοστούν τα παραπάνω, η κατάταξη γίνεται με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας
(στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων).

2 Έγκριση μετακίνησης

• Η διαδικασία σύνταξης Learning Agreement ξεκινάει μόνο όταν ο φοιτητής έχει περάσει όλα,
πλην το πολύ δύο, τα «Υποχρεωτικά Μαθήματα» του προγράμματος σπουδών. (Συνιστάται
επιτυχία σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα πριν πραγματοποιηθεί η μετακίνηση).

• Ο φοιτητής πρέπει να κατέχει τη γλώσσα η οποία θα του επιτρέψει να παρακολουθήσει
μαθήματα Μαθηματικών Επιστημών στο ίδρυμα υποδοχής.

• Για την τελική έγκριση της μετακίνησης δίνεται συνέντευξη σε επιτροπή αποτελούμενη από
τους συντονιστές ECTS όπου καθορίζεται το ξένο πανεπιστήμιο για το οποίο εγκρίνεται η
αίτηση, με κριτήριο την δυνατότητα να συνταχθεί Learning Agreement στο οποίο να μπορεί
να ανταποκριθεί ο φοιτητής. Επίσης καθορίζεται η διάρκειά της σε εξάμηνα. Αυτή θα είναι
ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο εφόσον οι πόροι του προγράμματος είναι περιορισμένοι ώστε να
εξασφαλίζεται η μετακίνηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων φοιτητών.
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Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης. Ιεραρχημένα κριτήρια επιλογής

Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τα παρακάτω στάδια.

1 Αποδοχή αίτησης

Εάν δεν πληρούνται τα παρακάνω κριτήρια η αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

Προπτυχιακοί φοιτητές

• Επιτυχία σε τουλάχιστον 150 ects (ή 120 ects προκειμένου για μετακίνηση στο 3ο ή 4ο έτος)
κατά την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων.

• Το έτος φοίτησης κατά την μετακίνηση πρέπει να είναι το 3ο έως και το 6ο. Εάν πρόκειται
για μετακίνηση μετά την συμπλήρωση των απαιτήσεων για απόκτηση πτυχίου μπορεί να
είναι οποιοδήποτε έτος.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

• Εκπλήρωση των 2/3 των υποχρεώσεων του προγράμματος σπουδών κατά την ημερομηνία
της αίτησης.

2 Κριτήρια κατάταξης

Για την κάλυψη των θέσεων του προγράμματος εξετάζονται κατά σειρά τα ακόλουθα

• Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν για σπουδές είτε πρακτική άσκηση
(με οικονομική υποστήριξη από το erasmus) έπονται στην κατάταξη.

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προηγούνται στην κατάταξη (ανεξάρτητα εάν είχαν μετακινηθεί
ως προπτυχιακοί φοιτητές με το erasmus).

• Αφού εφαρμοστούν τα παραπάνω, η κατάταξη γίνεται με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας
(στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων).

3 Έγκριση μετακίνησης

Για να εγκριθεί η μετακίνηση (και να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης Training Agreement):

• Πρέπει το αντικείμενο της άσκησης να σχετίζεται με τις επαγγελματικές διεξόδους των
σπουδών που παρέχει το Τμήμα (με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια).

• Δίνεται συνέντευξη σε επιτροπή αποτελούμενη από τους ακαδημαϊκούς συντονιστές όπου
καθορίζεται ο φορέας ΠΑ και η διάρκειά της σε μήνες.


