
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Βασικές Προϋποθέσεις 

• Οι προπτυχιακοί φοιτητές/ μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες του ΠΤΠΕ 
έχουν προτεραιότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα ως προς τις συμφωνίες του 
Τμήματος, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του ΠΤΠΕ, σε σχέση με τους φοιτητές 
άλλων Τμημάτων του ΠΚ.  

• Δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΤΠΕ έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στο 
πρόγραμμα έναντι των προπτυχιακών φοιτητών, εφόσον πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια του ΠΤΠΕ. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές, αυτοί καλύπτουν κενές θέσεις προπτυχιακών φοιτητών, 
αν υπάρχουν.  

• Σε περίπτωση που οι φοιτητές του ΠΤΠΕ δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής του 
ΠΤΠΕ ή σε περίπτωση όπου υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις, αυτές 
συμπληρώνονται από φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΠΚ. Η σειρά κατάταξής 
τους γίνεται με βάση τα κριτήρια του Τμήματος από το οποίο προέρχονται (και 
όχι του ΠΤΠΕ).  

• Ο προπτυχιακός φοιτητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον στο 
δεύτερο έτος σπουδών όταν κατατίθεται η αίτηση μετακίνησης. 

• Έγκαιρη υποβολή αίτησης εντός προθεσμίας προκήρυξης. 
• Οι προπτυχιακοί φοιτητές/μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να 

κατέχουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος Υποδοχής ή τη γλώσσα 
διδασκαλίας σε αυτό στο επίπεδο που αναγράφεται στη συμφωνία με το 
συγκεκριμένο Ίδρυμα.  

• Αιτήσεις φοιτητών οι οποίοι έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν γίνονται δεκτές 
εφόσον έχουν καλυφθεί οικονομικά οι μετακινήσεις φοιτητών οι οποίοι 
μετακινούνται για πρώτη φορά και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, 
κατατάσσονται σύμφωνα με τα μόριά τους στους επιλαχόντες και πριν τους 
φοιτητές των άλλων Τμημάτων. 

Κριτήρια επιλογής προπτυχιακών φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ (στα 100) 

• Ο φοιτητής πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 20 τουλάχιστον μαθήματα (10 
μόρια). 

• Αριθμός επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων επιπλέον των 20 με μοριοδότηση 
1 βαθμό ανά μάθημα (max 30 μόρια). 

• Μέσος όρος των μέχρι την αίτηση περασμένων μαθημάτων (x5 π.χ. 
8,3x5=41.5) (max 50). 

• Επίπεδο γλωσσομάθειας (5 μόρια για C2, 4 μόρια για C1, 3 μόρια για Β2, 2 
μόρια για Β1) (max 5μόρια). 

• Προηγούνται φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων, εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα 
κριτήρια  του ΠΤΠΕ (Τρίτο έτος, 5ο-6ο εξάμηνο, 4 μόρια, Τέταρτο έτος και 
πάνω, 7ο εξάμηνο και πάνω, 5 μόρια) (max 5 μόρια). 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών ίδιων εξαμήνων, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος 
όρος των εξετασμένων μαθημάτων τη στιγμή της αίτησης (όπως προκύπτει από τη 
Γραμματεία). 

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών&υποψήφιων διδακτόρων: 



• Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων πλην της διπλωματικής εργασίας 
• Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο ετών φοίτησης στο ΠΜΣ (για 

μεταπτυχιακούς φοιτητές).  
• Ο μέσος όρος επίδοσής τους (για μεταπτυχιακούς φοιτητές).  
• Η αποδεδειγμένη κατοχή της γλώσσας του ιδρύματος υποδοχής ή της γλώσσας 

διδασκαλίας του στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το 
συγκεκριμένο Ίδρυμα.  

• Δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΤΠΕ έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στο 
πρόγραμμα έναντι των προπτυχιακών φοιτητών, εφόσον πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια του ΠΤΠΕ. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές, αυτοί καλύπτουν κενές θέσεις προπτυχιακών φοιτητών, 
αν υπάρχουν. Σε περίπτωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων 
διδακτόρων οι δύο θέσεις μοιράζονται ισόποσα μεταξύ τους.  

• Η συνεννόηση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τον υπεύθυνο της κατεύθυνσης 
ή τον επιβλέποντα της διπλωματικής ή διδακτορικής εργασίας τους.  

• Για τη μετακίνηση υποψήφιων διδακτόρων χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 

ERASMUS+ για πρακτική / TRAINEESHIP 

Βασικές Προϋποθέσεις 

• Ο προπτυχιακός φοιτητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο τέταρτο έτος 
σπουδών και πάνω, όταν κατατίθεται η αίτηση μετακίνησης. 

• Μετακίνηση κατόπιν ολοκλήρωσης των πρακτικών ασκήσεων του Τμήματος 
(πρόκειται για επιπλέον πρακτική άσκηση που δεν υπολογίζεται στο πτυχίο). 

• Ο φοιτητής πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα της χώρας υποδοχής 
ή την αγγλική γλώσσα, τουλάχιστον στο επίπεδο Β1 ή στο επίπεδο που ζητάει 
ο φορέας. 

Κριτήρια επιλογής προπτυχιακών φοιτητών για πρακτική άσκηση (στα 100): 

• Αριθμός επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων επιπλέον των 20 με μοριοδότηση 
συν 1 μόρια για κάθε επιπλέον μάθημα (max 30 μόρια). 

• Μέσος όρος των μέχρι την αίτηση περασμένων μαθημάτων (x5 π.χ. 
8,3x5=41.5) (max 50). 

• Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας  της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής 
γλώσσας (20 μόρια για C2, 15 μόρια για C1, 10μόρια για Β2, 2 μόρια για Β1) 
(max 5μόρια). 

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών&υποψήφιων διδακτόρων για 
πρακτική άσκηση (στα 100): 

Προϋποθέσεις : 

• Δύο μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες έχουν προτεραιότητα έναντι των 
προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος (Υποψήφιοι διδάκτορες προηγούνται 
των μεταπτυχιακών φοιτητών α' κύκλου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές α' κύκλου 
προηγούνται των προπτυχιακών φοιτητών). 



• Προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στο δεύτερο έτος σπουδών του 
μεταπτυχιακού προγράμματος 

• Επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του μεταπτυχιακού 
προγράμματος που παρακολουθούν. 

Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών (στα 100):  

• Βαθμός βασικού πτυχίου (x4, max 40 μόρια) 
• Μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας (προσκομίζεται από τη Γραμματεία) 

(x4, max 40 μόρια) 
• Αποδεδειγμένη γνώση γης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής 

γλώσσας (20 μόρια για C2, 15 μόρια για C1, 10 μόρια για Β2, 5 μόρια για 
Β1)(max 20 μόρια) 

 

Κριτήρια επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων (στα 100):  

• Βαθμός βασικού πτυχίου (x4, max 40 μόρια) 
• Βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [χ4, max 40 μόρια] 
• Αποδεδειγμένη γνώση γης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής 

γλώσσας (20 μόρια για C2, 15 μόρια για C1, 10 μόρια για Β2, 5 μόρια για Β1) 
(max 20 μόρια) 
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