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Κανονισμός Επιλογής και Κατάταξης Φοιτητών/Φοιτητριών 

του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 

Υποψηφίων για Κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

 

Η επιλογή και κατάταξη των φοιτητών για μετακίνηση για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+ βασίζετααι στις ακόλουθες προϋποθέσεις και κριτήρια. 

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, θα αποκλείονται. 

• Θα πρέπει να καλύπτεται η ελάχιστη απαίτηση γνώσης γλώσσας όπως ορίζεται στη διμερή συμφωνία ή στη 

συμφωνία πρακτικής άσκησης σε περίπτωση μετακίνησης για σπουδές ή για πρακτική άσκηση αντίστοιχα. 

• Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 2/5 των πιστωτικών μονάδων ECTS των 

εξαμήνων που έχουν ήδη ολοκληρώσει. Σε περίπτωση που έχουν ήδη ολοκληρώσει τον ελάχιστο 

απαιτούμενο χρόνον για τη λήψη διπλώματος/πτυχίου, τότε θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 2/5 των 

πιστωτικων μονάδων ECTS των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος/πτυχίου. 

• Για μετακίνηση για πρακτική άσκηση, ο φορέας υποδοχής θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση ή να διαξάγει 

έρευνα στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή να παράγει προϊόντα ή να παρέχει υπηρεσίες Πληροφρικής. 

Οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το εάν 

είναι προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές για λήψη ΜΔΕ ή υποψήφιοι διδάκτορες, και κατατάσσονται 

ανά κατηγορία με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Προπτυχιακοί Φοιτητές (ΠΦ) 

Η κατάταξη γίνεται με βάση: 

• τον μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τη στιγμή της 

υποβολής της αίτησης, 

• το πλήθος μαθημάτων που υπολείπονται για τη λήψη διπλώματος/πτυχίου      και 

• το έτος σπουδών σε σχέση με την κανονική διάρκεια σπουδών. 

2. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) για λήψη Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master) 

Η κατάταξη γίνεται με βάση: 

• τον μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τη στιγμή της 

υποβολής της αίτησης      και 

• το εξάμηνο σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Σημειώνεται ότι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησής τους δεν έχουν ακόμη 

ολοκληρώσει κανένα εξάμηνο σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα τοποθετούνται στο τέλος της συνολικής 

κατάταξης όλων των υποψηφίων. 

Για τη μετακίνηση φοιτητών που εκπονούν μεταπτυχιακή εργασία είναι απαραίτητη η έγκριση του επιβλέποντος. 

3. Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) 

Η κατάταξη γίνεται με βάση: 

• τον βαθμό του ΜΔΕ σε αντικείμενο σχετικό με την Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 

(σημειώνεται ότι οι κάτοχοι ΜΔΕ υπερέχουν σε σχέση με τους μη κατόχους)   και 

• το εξάμηνο σπουδών. 

Για τη μετακίνηση υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η έγκριση του επιβλέποντος. 
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Σε οποιαδήποτε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση για τις κενές θέσεις μεταξύ των ισοβαθμούντων 

υποψηφίων. 

Μετά την κατάταξη των υποψηφίων ανά κατηγορία, η συνολική κατάταξη εξάγεται από τη σχέση 

ΥΔ / ΜΦ / ΠΦ   =  1 / 2 / 3 

 

 


