
 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

 

Βασικές προϋποθέσεις: 

 Να είναι φοιτητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

 (Για σπουδές): 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. 

Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούνται 

και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια (ισχύουν για σπουδές και 

πρακτική άσκηση): 

Προπτυχιακοί Φοιτητές 

 Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων όπως αναφέρονται στο Πιστοποιητικό 

Αναλυτικής Βαθμολογίας που κατατίθεται όταν ο υποψήφιος καταθέτει την 

αίτηση μετακίνησής του στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων [2 μόρια ανά μάθημα] 

 Μέσος όρος Αναλυτικής Βαθμολογίας (προσκομίζεται 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 [x15 μόρια] 

 Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων, όπως αναφέρονται στο Πιστοποιητικό 

Αναλυτικής Βαθμολογίας που κατατίθεται όταν ο υποψήφιος καταθέτει την 

αίτηση μετακίνησής του στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων [5 μόρια ανά μάθημα] 

 Μέσος όρος Αναλυτικής Βαθμολογίας (προσκομίζεται από τη Γραμματεία) [x 

15 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 [x30 μόρια] 

 Ο βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [x30 μόρια] 

 Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια] 

 Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια] 

               Χρηματοδότηση των επιλεγμένων φοιτητών: 

 Προτεραιότητα σε αυτούς που μετακινούνται για πρώτη φορά, όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση. Οι φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το 

πρόγραμμα, στο παρελθόν με το πρόγραμμα 

LifelongLearningProgramme/Erasmus ή Erasmus+ θα έχουν χαμηλή 



προτεραιότητα, και θα μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση αρχικά, με 

το ενδεχόμενο να λάβουν χρηματοδότηση ανάλογα με το ύψος διατιθέμενων 

κονδυλίων. 

 Για τη μετακίνηση φοιτητών για σπουδές χρηματοδότηση ενός πλήρους 

ακαδημαϊκού εξάμηνου/τριμήνου, όπως αυτό ορίζεται από το ίδρυμα 

υποδοχής και για πρακτική άσκηση χρηματοδότηση για τρεις μήνες. Η 

παραπάνω περίοδος παραμονής στο εξωτερικό θα χαρακτηριστεί μηδενικής 

επιχορήγησης αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν χρηματοδότηση στην 

περίπτωση εξεύρεσης πρόσθετων κονδυλίων και ανάλογα με το ύψος αυτών. 

 Για τυχόν παρατάσεις αυτές δύναται να χρηματοδοτηθούν σε δεύτερο χρόνο, 

στην περίπτωση εξεύρεσης πρόσθετων κονδυλίων και ανάλογα με το ύψος 

αυτών.  

Για πρακτική άσκηση 

 Δίνεται προθεσμία για εξεύρεση φορέα υποδοχής για πρακτική άσκηση έως το 

τέλος Μαΐου του ιδίου έτους. 

Σε περίπτωση που κάποια κατηγορία φοιτητών υπερβαίνει τις υπόλοιπες, 

δημιουργώντας πρόβλημα ισότιμης συμμετοχής, το ζήτημα θα εξετάζεται στη Γενική 

Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Συντονιστή  Εrasmus του Τμήματος. 

 


