
Σμήμα Φιλολογίας 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

1. Σχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ, ν θνηηεηήο/ε θνηηήηξηα 

πνπ κεηαθηλείηαη γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ «πξέπεη λα θαηέρεη 

απνδεδεηγκέλα ηε γιψζζα ηνπ Ιδξχκαηνο ππνδνρήο ή ηε γιψζζα δηδαζθαιίαο 

ζε απηφ, ζην επίπεδν εθείλν πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζπκθσλία κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα.» Αληίζηνηρα, ν θνηηεηήο/ε θνηηήηξηα πνπ κεηαθηλείηαη 

γηα πξαθηηθή άζθεζε πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλεο γιψζζαο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο ή ηνπ θνξέα εξγαζίαο, ζην επίπεδν πνπ ζα νξίζεη ν θνξέαο. 

2. Γηα ηε κεηαθίλεζε κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ν θνηηεηήο/ε θνηηήηξηα 

πξέπεη λα θαηαζέζεη γξαπηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θνξέα εξγαζίαο (π.ρ. 

εθηχπσζε απφ ηελ ηζηνζειίδα), θαζψο θαη γξάκκα απνδνρήο απφ ηνλ θνξέα 

εξγαζίαο πξηλ ηε κεηαθίλεζε. Απαηηείηαη επίζεο ζπλάθεηα ηνπ ππφβαζξνπ 

ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή/ηεο θνηηήηξηαο κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ζηελ 

πξαθηηθή άζθεζε, θαζψο θαη έγθξηζε ηνπ θνξέα εξγαζίαο απφ εθπξφζσπν 

ηνπ Τκήκαηνο. Πξνζεζκία γηα εμεχξεζε θνξέα νξίδεηαη ην ηέινο Μαΐνπ. 

3. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ 

αξηζκνχ θνηηεηψλ, νξίδεηαη σο κέγηζηνο ρξεκαηνδνηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε 

κεηαθίλεζε θνηηεηψλ ην δηάζηεκα: ελφο πιήξνπο αθαδεκατθνχ εμάκελνπ (ή 

ηξηκήλνπ, αλάινγα κε ηνλ νξηζκφ απφ ην ίδξπκα ππνδνρήο) γηα ηηο 

πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Α΄ θαη Β΄ θχθινπ θαη ελφο ηξηκήλνπ 

γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Ωζηφζν, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε επηζπκία γηα 

κεηαθηλήζεηο κεγαιχηεξνπ δηαζηήκαηνο, κε κεδεληθή αξρηθά ρξεκαηνδφηεζε. 

Δλδερφκελα αηηήκαηα γηα παξάηαζε κεηαθίλεζεο κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ ζε δεχηεξν ρξφλν, σο απνηέιεζκα πηζαλψλ αθπξψζεσλ ησλ 

θνηηεηψλ ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε έηνπο ή επηπιένλ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΙΚΥ, αλ απηή ππάξμεη. 

4. Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα, φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε, ζε απηνχο πνπ 

κεηαθηλνχληαη γηα πξψηε θνξά. Οη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο πνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί 

ζην παξειζφλ κε ην πξφγξακκα Lifelong Learning Programme / Erasmus ή 

Erasmus+ ζην ίδην επίπεδν ζπνπδψλ κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη κε κεδεληθή 

ρξεκαηνδφηεζε αξρηθά, κε ην ελδερφκελν λα ιάβνπλ θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε 

αλάινγα κε ην χςνο ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ. 

5. Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο/ζηηο θνηηήηξηεο ηνπ Τκήκαηνο 

Φηινινγίαο. Οη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο άιισλ Τκεκάησλ πνπ δεηνχλ λα 

κεηαθηλεζνχλ κέζσ ζπκθσληψλ ηνπ Τκήκαηνο Φηινινγίαο θαηαηάζζνληαη 

ζην ηέινο θαη δηθαηνχληαη κεηαθίλεζεο εθφζνλ δηαηίζεηαη ππφινηπν 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 

 

 



ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ – ΠΟΤΔΕ 

1. Επίπεδο ζποσδών: Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: α) ζηνλ 

ππνςήθην δηδάθηνξα, β) ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη γ) ζηνλ πξνπηπρηαθφ 

θνηηεηή. 

2. Σε πεξίπησζε θνηηεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν, θξηηήξηα θαηάηαμεο 

απνηεινχλ  κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: α) ε επίδνζε ζηηο ζπνπδέο θαη β) ην 

πςειφηεξν επίπεδν γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο, ζχκθσλα κε ηα νξηζζέληα 

ζην CEFR. 

3. Κξηηήξηα θαηάηαμεο γηα ηελ επίδνζε ζηηο ζπνπδέο απνηεινχλ: α) γηα ην 

πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ν κέζνο φξνο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (πξνζθνκίδεηαη 

απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο) θαη ν αξηζκφο ECTS, φηαλ θαηαηίζεηαη ε 

αίηεζε κεηαθίλεζεο, β) γηα ην κεηαπηπρηαθφ επίπεδν Α΄ θχθινπ, ηα ίδηα 

θξηηήξηα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, θαη γ) γηα ην κεηαπηπρηαθφ επίπεδν 

Β΄ θχθινπ, ε πξφνδνο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, φπσο απηή ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ επφπηε.    

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ – ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

1. Επίπεδο και έηος ζποσδών. Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 

α) ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα, β) ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη γ) ζηνλ 

πξνπηπρηαθφ θνηηεηή (κε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο απφ ην 3
ν
 έηνο ζπνπδψλ 

θαη εμήο). 

2. Σε πεξίπησζε θνηηεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν, θξηηήξηα θαηάηαμεο 

απνηεινχλ  κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: α) ε επίδνζε ζηηο ζπνπδέο θαη β) ην 

πςειφηεξν επίπεδν γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο, ζχκθσλα κε ηα νξηζζέληα 

ζην CEFR. 

3. Κξηηήξηα θαηάηαμεο γηα ηελ επίδνζε ζηηο ζπνπδέο απνηεινχλ: α) γηα ην 

πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ν κέζνο φξνο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (πξνζθνκίδεηαη 

απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο) θαη ν αξηζκφο ECTS, φηαλ θαηαηίζεηαη ε 

αίηεζε κεηαθίλεζεο, β) γηα ην κεηαπηπρηαθφ επίπεδν Α΄ θχθινπ, ηα ίδηα 

θξηηήξηα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη γ) γηα ην κεηαπηπρηαθφ επίπεδν 

Β΄ θχθινπ, ε πξφνδνο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, φπσο απηή ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ επφπηε.    

σγκεκριμένα: 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ / ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ – ΠΟΤΔΕ 

Α) Τκήκα Φνίηεζεο – πξνηεξαηφηεηα αηηήζεσλ απφ θνηηεηέο Τκήκαηνο Φηινινγίαο 

Β) Πξψηε κεηαθίλεζε: 3 κ. (ελαιιαθηηθά, απφιπηε πξνηεξαηφηεηα έλαληη ππνςεθίσλ 

πνπ έρνπλ ήδε κεηαθηλεζεί) 

Γ) Δπίπεδν ζπνπδψλ: ππνςήθηνη δηδάθηνξεο 2 κ., κεηαπηπρηαθνί Α΄ θχθινπ 1 κ. 

(ελαιιαθηηθά, απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζε α) ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, β) 

κεηαπηπρηαθνχο) 



Γ) Γεληθή βαζκνινγία = Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο καζεκάησλ Φ  0,4 κ. 

Δ) Μνλάδεο ECTS = ζχλνιν απνθηεκέλσλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ Φ 0,025 κ. 

(πξνπηπρηαθφ επίπεδν). Σχλνιν απνθηεκέλσλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ Φ 0,05 κ. 

(κεηαπηπρηαθφ επίπεδν) 

ΣΤ) Δπίπεδν Ξέλεο Γιψζζαο: αλ Β2 ηφηε 1 κ., αλ > Β2 ηφηε 2 κ. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ/ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ – ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

Α) Έηνο Σπνπδψλ: 3
ν
 θαη πάλσ γηα πξνπηπρηαθνχο (πξνυπφζεζε) 

Β) Τκήκα Φνίηεζεο – πξνηεξαηφηεηα αηηήζεσλ θνηηεηψλ Τκήκαηνο Φηινινγίαο 

Γ) Πξψηε κεηαθίλεζε: 3 κ. (ελαιιαθηηθά, απφιπηε πξνηεξαηφηεηα έλαληη ππνςεθίσλ 

πνπ έρνπλ ήδε κεηαθηλεζεί) 

Γ) Δπίπεδν ζπνπδψλ: ππνςήθηνη δηδάθηνξεο 2 κ., κεηαπηπρηαθνί Α΄ θχθινπ 1 κ. 

(ελαιιαθηηθά, απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζε α) ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, β) 

κεηαπηπρηαθνχο) 

Δ) Γεληθή βαζκνινγία = Μέζνο φξνο βαζκνινγίαο καζεκάησλ Φ  0,4 κ. 

ΣΤ) Μνλάδεο ECTS = ζχλνιν απνθηεκέλσλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ Φ 0,025 κ. 

(πξνπηπρηαθφ επίπεδν). Σχλνιν απνθηεκέλσλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ Φ 0,05 κ. 

(κεηαπηπρηαθφ επίπεδν) 

Ε) Δπίπεδν Ξέλεο Γιψζζαο: αλ Β2 ηφηε 1 κ., αλ > Β2 ηφηε 2 κ. 

 


