
Τμήμα Χημείας 

Προπτυχιακοί φοιτητές 

 Αριθμός μαθημάτων που οφείλει ο φοιτητής για την αποφοίτηση 

 Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων που παρακολούθησε επιτυχώς ο 

φοιτητής 

 Υποτροφίες προπτυχιακών και βραβεία 

 Συμμετοχή σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 

το Πανεπιστήμιο 

 Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικά με το θέμα της Άσκησης (Σε 

περίπτωση ERASMUSPlacement) 

 Συμμετοχή σε Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης (Σε περίπτωση 

ERASMUSPlacement) 

 Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής ή της γλώσσας 

διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με 

το συγκεκριμένο ίδρυμα. (συνήθως κατ΄ ελάχιστο Β1) 

 Έγκυρος προγραμματισμός συμμετοχής στο Πρόγραμμα βάσει των 

χρονικών/οικονομικών περιορισμών:  

α) χρηματοδότηση ενός πλήρους ακαδ. εξάμηνου για σπουδές  

(ERASMUSSTUDIES) ή  

b) ενός τριμήνου για την πρακτική άσκηση (ERASMUSPLACEMENT)  . 

Σημ. Οι οποιεσδήποτε χρονικές  παρατάσεις έχουν μηδενική, αρχικά, 

χρηματοδότηση με πιθανότητα  να χρηματοδοτηθούν αργότερα, ως αποτέλεσμα 

πιθανών ακυρώσεων συμμετοχών στην πορεία του Προγράμματος  κάθε έτος, ή 

επιπλέον χρηματοδότηση από το ΙΚΥ, αν υπάρξει. 

 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Σημ.Φοιτητές/τριες που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το Πρόγραμμα, θα 

έχουν χαμηλή προτεραιότητα και θα μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση 

αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν κάποια αργότερα, στην περίπτωση 

εξεύρεσης κονδυλίων, όπως θα ισχύει και για τις παρατάσεις της προηγούμενης 

κατηγορίας. 

 Αποδοχή, άνευ όρων, της υποχρέωσης επιστροφής του συνολικού ποσού 

χρηματοδότησης σε περίπτωση που δεν παρακολουθήσουν με επιτυχία 

απαιτήσεις του Προγράμματος που ακαδημαϊκά αντιστοιχούν σε 6 ECTS. 

   

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 

 Βαθμός Πτυχίου 

 Αριθμός των μεταπτυχιακών μαθημάτων που οφείλει ο φοιτητής για την 

αποφοίτηση 

 Μέσος όρος βαθμολογίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων που 

παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής 

 Προπτυχιακές / Μεταπτυχιακές υποτροφίες και βραβεία 

 Συμμετοχή σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

 Συμμετοχή σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 

το Πανεπιστήμιο 



 Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικά με το θέμα της Άσκησης (Σε 

περίπτωση ERASMUSPlacement) 

 Αριθμός μεταπτυχιακών μαθημάτων σχετικά με το θέμα της Άσκησης (Σε 

περίπτωση ERASMUSPlacement) 

 Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής ή της γλώσσας 

διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με 

το συγκεκριμένο ίδρυμα. (συνήθως κατ΄ ελάχιστο Β1). 

 Έγκυρος προγραμματισμός συμμετοχής στο Πρόγραμμα βάσει των 

χρονικών/οικονομικών περιορισμών:  

α) χρηματοδότηση ενός πλήρους ακαδ. εξάμηνου για σπουδές  

(ERASMUSSTUDIES) ή  

b) ενός τριμήνου για την πρακτική άσκηση (ERASMUSPLACEMENT)  . 

Σημ. Οι οποιεσδήποτε χρονικές  παρατάσεις έχουν μηδενική, αρχικά, 

χρηματοδότηση με πιθανότητα  να χρηματοδοτηθούν αργότερα, ως αποτέλεσμα 

πιθανών ακυρώσεων συμμετοχών στην πορεία του Προγράμματος  κάθε έτος, ή 

επιπλέον χρηματοδότηση από το ΙΚΥ, αν υπάρξει. 

 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Σημ. Φοιτητές/τριες που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το Πρόγραμμα, θα 

έχουν χαμηλή προτεραιότητα και θα μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση 

αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν κάποια αργότερα, στην περίπτωση 

εξεύρεσης κονδυλίων, όπως θα ισχύει και για τις παρατάσεις της προηγούμενης 

κατηγορίας. 

 Αποδοχή, άνευ όρων, της υποχρέωσης επιστροφής του συνολικού ποσού 

χρηματοδότησης σε περίπτωση που δεν παρακολουθήσουν με επιτυχία 

απαιτήσεις του Προγράμματος που ακαδημαϊκά αντιστοιχούν σε 6 ECTS. 

Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβάθμησαν, θα ληφθεί υπ΄ όψιν συνέντευξη από τις 

αντίστοιχες επιτροπές Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 


