
Τμήμα Φυσικής 

(ιεραρχημένα σύμφωνα με την αρίθμηση) 

Σπουδές 

1. Ο/Η φοιτητής/τρια 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. 

2. Να έχει περατώσει επιτυχώς τα τρία πρώτα εξάμηνα  (υποχρεωτικά 

μαθήματα). Σε περίπτωση επιλογής μεταπτυχιακών μαθημάτων θα πρέπει να 

έχει περατώσει τα υποχρεωτικά μαθήματα τουλάχιστον έως και του Ε' 

εξαμήνου σπουδών , ώστε να καλύπτονται οι βασικές γνώσεις υποδομής. 

3. Βαθμός. 

4. Έτος σπουδών. 

5. Επιλογή μαθημάτων και δυνατότητα συμπλήρωσης πλήρους εξαμηνιαίου 

προγράμματος μαθημάτων ( περίπου 30 ECTS). 

6. Τέλος, οι απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών των πανεπιστημίων 

υποδοχής θα ληφθούν υπόψη. Π.χ. η παρακολούθηση μεταπτυχιακών 

μαθημάτων σε πολλά πανεπιστήμια προϋποθέτει την συμπλήρωση 180 ECTS 

μονάδων πριν τη μετάβαση. 

Προτεραιότητα μετακίνησης έχουν οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν μετακινηθεί με το 

πρόγραμμα Εrasmus άλλη φορά.  

 

Για να θεωρηθεί επιτυχής η μετακίνηση ο/η φοιτήτρια θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί 

επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 50% των ECTS που 

αναφέρονται στη συμφωνία σπουδών. 

Το τμήμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και θεωρεί ότι εφόσον ο 

φοιτητής ενημερώνεται έγκαιρα από το πρώτο έτος μπορεί να προγραμματίσει 

ανάλογα. Οι κανόνες επιλογής έχουν σαν κύριο στόχο την επιτυχή κατάληξη προς 

όφελος των φοιτητών και την αξιοποίηση της διάρκειας σπουδών στο άλλο 

πανεπιστήμιο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να παρακολουθήσει μαθήματα 

που δεν διδάσκονται εδώ αλλά και να τον βοηθήσει στις επιλογές για συνέχιση των 

σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να ζήσει και να 

αλληλεπιδράσει σε ένα άλλο περιβάλλον. 

Πρακτική Άσκηση 

1. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα που 

χρησιμοποιείται στο χώρο που θα γίνει η άσκηση. 

2. Έτος σπουδών. 

3. Θα πρέπει να έχει περατώσει επιτυχώς τα 2/3 των υποχρεωτικών μαθημάτων 

(εκτός και εάν η μετακίνηση γίνει εκτός της διδακτικής περιόδου). 

4. Θα πρέπει να έχει καλύψει τις βασικές γνώσεις υποδομής σχετικές με την 

άσκηση. 

5. Προτεραιότητα μετακίνησης έχουν οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν 

μετακινηθεί με το πρόγραμμα Εrasmus άλλη φορά. 


