
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Τ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 

(Για σπουδές) 

1. Δίνεται προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά: α) στον υποψήφιο διδάκτορα, 
β) στο μεταπτυχιακό φοιτητή και γ) στον προπτυχιακό φοιτητή.  

2. Δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του Π.Τ.Δ.Ε. Οι 
φοιτητές/φοιτήτριες άλλων Τμημάτων που ζητούν να μετακινηθούν μέσω 
συμφωνιών του Π.Τ.Δ.Ε. κατατάσσονται στο τέλος και δικαιούνται 
μετακίνησης εφόσον διατίθεται υπόλοιπο χρηματοδότησης. Η σειρά 
κατάταξής τους γίνεται με βάση τα κριτήρια του Τμήματος από το οποίο 
προέρχονται (και όχι του Π.Τ.Δ.Ε.).  

3. Ο φοιτητής πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος 
υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που 
αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα. 

4. Δίνεται προτεραιότητα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, σε αυτούς που 
μετακινούνται για πρώτη φορά.  

5. Αιτήσεις φοιτητών, των οποίων προηγούμενες αιτήσεις για μετακίνηση έχουν 
εγκριθεί, αλλά τελικά οι μετακινήσεις δεν υλοποιούνται, δεν γίνονται δεκτές 
για εκ νέου μετακίνηση. 

6. Όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν σύντομη συνέντευξη με τον/την 
Συντονιστή/στρια Erasmus του Τμήματος. Η συνέντευξη θα έχει 
συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα διεξάγεται μετά την επιλογή των 
φοιτητών/τριών που θα μετακινηθούν. 

 

(Για πρακτική άσκηση) 

1. Ο φοιτητής θα υποβάλλει ως 30/6 το αργότερο γράμμα αποδοχής από το 
φορέα υποδοχής, που να καθορίζει ωράριο εργασίας, αρμοδιότητες, διάρκεια 
απασχόλησης. 

2. Γνώση ξένης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή του φορέα εργασίας σε 
αποδεδειγμένο επίπεδο Β2 (με πιστοποίηση) θεωρείται προσόν. 

3. Συνέντευξη με τον/την Συντονιστή/στρια Erasmus ΠΤΔΕ με συμβουλευτικό 
χαρακτήρα. Στη συνέντευξη ο φοιτητής/τρια πρέπει να καταθέσει γραπτές 
πληροφορίες για τον φορέα υποδοχής(π.χ εκτύπωση από την σχετική 
ιστοσελίδα), ώστε να γνωρίζει το Τμήμα και η Συντονίστρια Erasmus που 
υπογράφει την μετακίνηση, την υπόσταση του φορέα υποδοχής, το προσωπικό 
που διαθέτει, τη διεύθυνσή του, κλπ. 

 

 

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: 

(Για σπουδές) 

1. Οι υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να μετακινηθούν αφού 
έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, και θα πρέπει να 
μην υπερβαίνουν τα έξι έτη σπουδών.  Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο εξάμηνο σπουδών τους, και να μην 
υπερβαίνουν τα τρία έτη σπουδών.  

2. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 18 τουλάχιστον 
μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα, η σχολική πρακτική άσκηση, καθώς 
και η πτυχιακή εξετάζονται μόνο στο Ίδρυμα Προέλευσης και δεν δηλώνονται 
στο Ίδρυμα υποδοχής.   

3. Σχετικά με τις ισοβαθμίες προπτυχιακών φοιτητών προηγούνται φοιτητές 
μεγαλύτερων εξαμήνων, εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια.  

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών ίδιων εξαμήνων λαμβάνεται υπόψη ο 
μέσος όρος στα μαθήματα, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 7.  

5. Τα παραπάνω κριτήρια ισχύουν με την σειρά με την οποία διατυπώνονται. 
 

 

(Για πρακτική άσκηση) 

1. Δίνεται προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά: α) στον υποψήφιο διδάκτορα, 
β) στο μεταπτυχιακό φοιτητή και γ) στον προπτυχιακό φοιτητή. Οι 
προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση, μόνο 
αφού έχουν ανακηρυχθεί απόφοιτοι από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

2. Σε περίπτωση φοιτητών που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, κριτήρια κατάταξης 
αποτελούν  με την ακόλουθη σειρά: α) η επίδοση στις σπουδές και β) το 
υψηλότερο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα ορισθέντα 
στο CEFR. 

3. Κριτήρια κατάταξης για την επίδοση στις σπουδές αποτελούν: α) για το 
προπτυχιακό επίπεδο, ο μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας (προσκομίζεται 
από τη Γραμματεία του Τμήματος) και ο αριθμός ECTS, όταν κατατίθεται η 
αίτηση μετακίνησης, β) για το μεταπτυχιακό επίπεδο Α΄ κύκλου, τα ίδια 
κριτήρια με την προηγούμενη περίπτωση και γ) για το μεταπτυχιακό επίπεδο 
Β΄ κύκλου, η πρόοδος του υποψήφιου διδάκτορα, όπως αυτή τεκμηριώνεται 
από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου και την εισήγηση του επόπτη.    

4. Τα παραπάνω κριτήρια ισχύουν με την σειρά με την οποία διατυπώνονται. 
 
 
 
Συγκεκριμένα: 
 
 
Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούνται 
και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:  

 



Προπτυχιακοί Φοιτητές 
• Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης στη Γραμματεία 
για  χορήγηση αναλυτικής βαθμολογίας [2 μόρια ανά μάθημα]  
• Μέσος όρος βαθμολογίας (θα ζητηθεί από τη Γραμματεία) [x 10 μόρια]  
• Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια] 
• Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια] 
 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
• Ο βαθμός 1ου πτυχίου [ x10 μόρια] 
• Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης στη Γραμματεία 
για  χορήγηση αναλυτικής βαθμολογίας [5 μόρια ανά μάθημα]  
• Μέσος όρος βαθμολογίας (θα ζητηθεί από τη Γραμματεία) [x 5 μόρια]  
• Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια] 
• Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια] 
 
Υποψήφιοι Διδάκτορες 
• Ο βαθμός του 1ου πτυχίου [x10 μόρια] 
• Ο βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [x15 μόρια] 
• Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια] 
• Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια] 
 
 
Για να είναι επιτυχής η συμμετοχή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών θα πρέπει με την ολοκλήρωση της περιόδου μετακίνησης να έχουν 
εξεταστεί επιτυχώς στο 50% τουλάχιστον των δηλωθέντων ECTS για την περίοδο 
μετακίνησης τους (τουλάχιστον 15 ECTS για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, και 30 ECTS 
για ένα ακαδημαϊκό έτος). Στην περίπτωση των υποψηφίων διδακτόρων θα 
υποβάλλεται  έκθεση του επιβλέποντα την οποία θα συνυπογράφει και ο συντονιστής 
Erasmus. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημά τους, για επόμενη 
μετακίνηση με το εν λόγω πρόγραμμα. Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές/τριες δεν 
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. 
ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά. 
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