Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής φοιτητών/τριών για
Πρακτική Άσκηση – ERASMUS+

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής φοιτητών/τριών του Ιδρύματος για μετακίνηση στο
εξωτερικό για πρακτική άσκηση ορίζονται ως ακολούθως:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση έχουν οι φοιτητές
όλων των κύκλων σπουδών:
 προπτυχιακό,
 μεταπτυχιακό,
 διδακτορικό,
με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης
 Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εν προκειμένω της
Ελλάδας)
 Να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 Nα έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων του ενδεικτικού
προγράμματος σπουδών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αίτησης. (προπτυχιακοί φοιτητές)
 Να έχουν αποδεδειγμένη καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της
γλώσσας του Φορέα Υποδοχής - min επίπεδο Β2 του Common European
Framework of Languages.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-languagelevels-cefr
 Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο
πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη
φοίτησης
 Επίσης δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν:
οι πρόσφατα απόφοιτοι/ες, στο 1ο έτος της αποφοίτησής τους, με την
προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία έχουν υποβάλει όσο
είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών τους.
Εφόσον οι υποψήφιοι/ες πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούνται και
μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
Προπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες







Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αίτησης [2 μόρια ανά μάθημα]
Μέσος όρος βαθμολογίας περατωθέντων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αίτησης [ x 10 μόρια]
Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση) [4 μόρια}
Πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνωση (Β2) και άνω) [2 μόρια]
Επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) ή πρόθεσης αποδοχής (letter of intent) από
Φορέα για πρακτική άσκηση [10 μόρια]

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής φοιτητών/τριών για
Πρακτική Άσκηση – ERASMUS+
Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες
 Ο βαθμός προπτυχιακού τίτλου σπουδών [ x 10 μόρια] (Εάν κατατεθούν
περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη, ο τίτλος με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία)
 Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αίτησης [2 μόρια ανά μάθημα]
 Μέσος όρος βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αίτησης [ x 10 μόρια]
 Επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) ή πρόθεσης αποδοχής (letter of intent) από
Φορέα για πρακτική άσκηση [10 μόρια]
 Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
 Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση) [4 μόρια}
 Πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνώση (Β2) και άνω) [2 μόρια]
Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες
 Ο βαθμός προπτυχιακού τίτλου σπουδών [ x 10 μόρια] (Εάν κατατεθούν
περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη, ο τίτλος με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία)
 Ο βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [ x 10 μόρια]. (Εάν κατατεθούν
περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη, ο τίτλος με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία)
 Επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) ή πρόθεσης αποδοχής (letter of intent) από
Φορέα για πρακτική άσκηση [10 μόρια]
 Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
 Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση) [4 μόρια]
 Πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνωση (Β2) και άνω) [2 μόρια]
Επιπλέον, επισημαίνονται τα εξής:
(α) οι φοιτητές/τριες που είχαν μετακινηθεί τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο
του Προγράμματος ERASMUS είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό /διδακτορικό κύκλο
σπουδών θα έπονται στον πίνακα κατάταξης, καθώς προτεραιότητα δίνεται σε
φοιτητές/τριες που δεν έχουν μετακινηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στο παρελθόν, (β)
η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται ανά Τμήμα και δεν θα υπάρχει συγκριτική
αξιολόγηση μεταξύ υποψηφίων διαφορετικών Τμημάτων ή διαφορετικών κύκλων σπουδών,
(γ) οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι υπήκοοι άλλης χώρας και
επιθυμούν να μετακινηθούν σε ίδρυμα της χώρας αυτής θα έπονται στον πίνακα κατάταξης.
Φοιτητές/τριες του Ιδρύματος μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο
Πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση χωρίς επιχορήγηση (zero grant) καθ’ όλη τη
διάρκεια του ακαδ. έτους υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής.
Συμπληρωματικά κριτήρια δύνανται να τεθούν με απόφαση της Συνέλευσης του κάθε
Τμήματος κατόπιν εισήγησης του/της Τμηματικού/ης Υπευθύνου.
Οι φοιτητές/τριες θα έχουν το δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων μέχρι και 10
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

