Προϋποθέσεις και κριτήρια αξιολόγησης φοιτητών για τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα Erasmus.
Προϋποθέσεις
Οι φοιτητές για να πραγματοποιήσουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus
θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Συμμετοχή σε πρόγραμμα σπουδών
 Να έχουν συμπληρώσει δύο τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών.
 Να έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 60 διδακτικές μονάδες.
 Να κατέχουν ξενόγλωσσο πτυχίο ή πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Β2
στην γλώσσα διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής ή στην Αγγλική. Σε
περίπτωση που τίθενται ανώτερες απαιτήσεις από το ίδρυμα υποδοχής, αυτές
υπερτερούν των προαναφερθέντων.
Πραγματοποίηση πτυχιακής εργασίας / πρακτικής άσκησης
 Να πληρούν τις προϋποθέσεις του οικείου τμήματος για την πραγματοποίηση
πτυχιακής εργασίας / πρακτικής άσκησης.
 Να κατέχουν ξενόγλωσσο πτυχίο ή πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Β2
στην γλώσσα της χώρας/ιδρύματος ή/και στην Αγγλική (κατά περίπτωση). Σε
περίπτωση που τίθενται ανώτερες απαιτήσεις από το ίδρυμα / οργανισμό /
εταιρία υποδοχής, αυτές υπερτερούν των προαναφερθέντων.
 Να πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιότητας σε ότι αφορά το θέμα της
εργασίας ή την θέση εργασίας πρακτικής άσκησης που καθορίζονται από το
οικείο τμήμα του ΑΤΕΙΘ.

Αξιολόγηση
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις
υποχρεωτικά με παρακάτω κριτήρια:

συμμετοχής αξιολογούνται

Ακαδημαϊκή επίδοση (50%)
Οι φοιτητές κατατάσσονται σε 4 επίπεδα (25%, 50%, 75% και 100%) ανάλογα με
την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Τα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης της
ακαδημαϊκής επίδοσης σε ένα από 4 επίπεδα σε κάθε τμήμα θα πρέπει να είναι
σαφή και να μην επιδέχονται αμφισβήτησης.
Συνέντευξη – motivation letter (50%)
Οι φοιτητές αξιολογούνται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο με συνέντευξη
(προτείνεται η συμμετοχή ενός ακόμη μέλους ΕΠ για τη διασφάλιση του
αδιάβλητου). Επιπρόσθετα, υποβάλλεται από τον φοιτητή motivation letter στην
Αγγλική (μισή σελίδα τουλάχιστον). Από τον συνδυασμό των δύο προκύπτει
βαθμολογία που κυμαίνεται από 0% έως 100%.
Τα δύο παραπάνω κριτήρια συνδυάζονται ισοδύναμα (με βάρος 50% το καθένα)
έτσι ώστε να προκύψει η τελική βαθμολογία του φοιτητή (από 0% έως 100%). Σε
περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών, προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές των
μεγαλύτερων τυπικών εξαμήνων. Οι φοιτητές που δεν ξεπερνούν το 60% στην
τελική τους βαθμολογία αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

