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Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής  

στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS 
 

 

 

Α) Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα  

 

Εάν κάποια φοιτήτρια / κάποιος φοιτητής δεν πληρεί τις ακόλουθες ελάχιστες 

προϋποθέσεις, δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής και δεν μπορεί να επιλεγεί 

έστω και εάν δεν υπάρχουν άλλες / άλλοι ενδιαφερόμενοι.  

 

Η φοιτήτρια/Ο φοιτητής πρέπει να: 

Α1) Έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών 

σπουδών  

Α2) Μη έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μονάδων για 

τη λήψη του πτυχίου  

Α3) Μη έχει χρησιμοποιήσει υποτροφία ERASMUS για σπουδές / για 

παρακολούθηση μαθημάτων στο παρελθόν  

Α4) Έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία γίνονται τα 

μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2  

[ το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 αντιστοιχεί σε επίπεδο Lower / FCE για τα Αγγλικά,  

Sorbonne B2 - DELF B2  για τα Γαλλικά και Zertifikat  για τα Γερμανικά ] 

Α5) Έχει  εξετασθεί επιτυχώς τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων όλων 

των ακαδημαϊκών εξαμήνων, που προηγούνται και στα οποία έχει ολοκληρώσει 

τη φοίτησή της / του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα  ERASMUS [ως ποσοστό του συνόλου των μαθημάτων που θα 

μπορούσε να δηλώσει και να παρακολουθήσει κάποια /κάποιος ]" 

 

 

Β) Κριτήρια επιλογής και συντελεστές βαρύτητας  

 

Με βάση τα ακόλουθα κριτήρια συγκρίνονται οι ενδιαφερόμενες / οι ενδιαφερόμενοι όταν 

είναι περισσότερες / περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις.  

 

Βασικά κριτήρια 

 

Tα βασικά κριτήρια και οι μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από 

αυτά, ανάλογα με το επίπεδο / το βαθμό στον οποίο αυτά πληρούνται από τις 

φοιτήτριες / τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 

Πρόγραμμα ERASMUS, είναι τα εξής: 

 

 



[2] 

 

Β1) το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας στην οποία γίνονται τα 

μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει    

 

  

Επίπεδο  Μονάδες / Μόρια 

Β2   1 

C1  8   

C2  15 

 

 

 

  

Β2) ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων στα οποία έχει 

εξετασθεί επιτυχώς  

 

 

α/α Βαθμολογική επίδοση Μονάδες / Μόρια 

1 5,00 – 5,99 2 

2 6,00 – 6,99 4 

3 7,00 – 7,99 6 

4 8,00 – 8,99 8 

5 9,00 - 10,00 10 

 

  

 

 

Β3) το ποσοστό των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς [σε 

σχέση  με το μέγιστο δυνατό αριθμό μαθημάτων που θα μπορούσε να έχει 

δηλώσει και παρακολουθήσει  μία φοιτήτρια / ένας φοιτητής]  

 

  

α/α Ποσοστό μαθημάτων Μονάδες / Μόρια 

1 66,67 – 79,99 % 1 

2 80,00 – 89,99 % 3 

3 90,00 – 100,00 % 5 
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Β4) το επίπεδο γνώσης μιας δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας   

 

  

Επίπεδο  Μονάδες / Μόρια 

Β2   1 

C1  3   

C2  5 

 

 

 

Β5) η συνέντευξη ενώπιον των μελών ΔΕΠ της Επιτροπής για το 

Πρόγραμμα ERASMUS, από την οποία διαφαίνονται και αποτιμώνται η 

συγκρότηση της  προσωπικότητας, τα ενδιαφέροντα / κίνητρα κλπ των 

υποψηφίων   

 

Μονάδες / Μόρια:   1 – 5 

 

Είναι δυνατός ο αποκλεισμός κάποιας υποψηφίας / κάποιου υποψηφίου 

η οποία / ο οποίος κρίνεται ακατάλληλη / ακατάλληλος με ομόφωνη απόφαση 

της επιτροπής που διενεργεί τη συνέντευξη 

 

 

Επικουρικά κριτήρια  

 

 Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται διαδοχικά σε περίπτωση ισοβαθμίας 

μεταξύ κάποιων υποψηφίων και μέχρι να καταστεί τελικά δυνατή η επιλογή του 

υποψηφίου / των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν 

 

Β6) το ανώτερο  εξάμηνο φοίτησης των ενδιαφερομένων 

 

Β7) η σειρά προτίμησης των ξένων ιδρυμάτων από τις ενδιαφερόμενες / 

τους ενδιαφερόμενους 

 

  

Σειρά 

Προτίμησης   
Μονάδες / Μόρια 

1η   4 

2η  2   

3η  1 
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  Β8) το μεγαλύτερο άθροισμα μονάδων / μορίων από το μέσο όρο της 

βαθμολογίας όλων των μαθημάτων και από το ποσοστό των μαθημάτων 

στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς οι ενδιαφερόμενες / οι 

ενδιαφερόμενοι  [κριτήρια Β2 + Β3] και, τελικά,  

 

   Β9) η ανάδειξη του τελικού υποψηφίου / των τελικών υποψηφίων δια 

μέσου κλήρωσης 

 

 

 

Γ)  Επισημάνσεις και Διευκρινίσεις   

 

Η συμμετοχή των φοιτητριών / φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS διέπεται από 

τους ευρύτερους κανονισμούς του ιδίου του προγράμματος αλλά και τους σχετικούς 

γενικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κρίνεται όμως σκόπιμο να 

επισυρθεί ιδιαίτερα η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα σημεία: 

Γ1) Η φοιτήτρια / Ο φοιτητής που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα 

ERASMUS πρέπει να εγγραφεί σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών στο 

ίδρυμα της χώρας υποδοχής που αντιστοιχούν αθροιστικά σε 30 ECTS μονάδες 

περίπου, ανά εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα θα πρέπει να αναγραφούν στη 

Αίτηση / Σύμβαση Σπουδών (Learning Agreement) και να εγκριθούν από την  

Επιτροπή του Τμήματος για το πρόγραμμα ERASMUS. 

Γ2) Η φοιτήτρια / Ο φοιτητής πρέπει να συμμετάσχει στις εξετάσεις όλων 

των μαθημάτων, στα οποία έχει εγγραφεί στο ίδρυμα της χώρας υποδοχής, και 

ανεξαρτήτως αποτελέσματος να προσκομίσει κατά την επιστροφή της / του τις 

σχετικές βεβαιώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί 

η επιστροφή μέρους ή όλων των χρημάτων της υποτροφίας, εκτός εάν η μη 

συμμετοχή στις εξετάσεις οφείλεται σε σοβαρούς λόγους, τους οποίους 

αξιολογεί και αποφαίνεται τελικά με απόφασή της η Επιτροπή για το 

πρόγραμμα ERASMUS 

 

Γ3) Η φοιτήτρια / Ο φοιτητής πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα 

που αντιστοιχούν αθροιστικά τουλάχιστον σε  10 - 12 ECTS μονάδες περίπου 

(σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί η επιστροφή 

μέρους ή όλων των χρημάτων της υποτροφίας). 

 

Γ4) Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS 

από την/τον ίδια/ίδιο την/τον φοιτήτρια/φοιτητή, ενώ έχει ήδη επιλεγεί για 

μετακίνηση, η φοιτήτρια / ο φοιτητής δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για 
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μετακίνηση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο αποκλεισμός αυτός είναι 

δυνατόν να αρθεί εάν, με απόφαση της Επιτροπής για το πρόγραμμα 

ERASMUS, κριθεί ότι η ακύρωση υπήρξε αποτέλεσμα ιδιαίτερα σοβαρών 

λόγων που σχετίζονται με τη φοιτήτρια / το φοιτητή ή την οικογένειά της / του.  
 

Γ5) Όταν ένα μάθημα του προγράμματος σπουδών της χώρας υποδοχής 

δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχιστεί με κάποιο μάθημα του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος (αρμόδια για να το κρίνει είναι η Επιτροπή για το 

πρόγραμμα ERASMUS του Τμήματος),  το μάθημα αυτό δεν αναγνωρίζεται και 

απλώς αναγράφεται στο παράρτημα του διπλώματος της φοιτήτριας / του 

φοιτητή.  Για την αποφυγή προβλημάτων αυτού του είδους είναι επιβεβλημένο 

οι φοιτητές / οι φοιτήτριες πριν τη δήλωση των μαθημάτων που πρόκειται να 

παρακολουθήσουν στο πανεπιστήμιο της χώρας υποδοχής, να συνεργάζονται 

στενά και να συζητούν σχετικά με τα μέλη της Επιτροπής του προγράμματος 

ERASMUS καθώς επίσης με τους διδάσκοντες / τις διδάσκουσες του τμήματός 

μας, των οποίων τα μαθήματα έχουν αντιστοιχία ή υψηλό βαθμό συνάφειας 

προς τα μαθήματα του πανεπιστημίου υποδοχής τα οποία σχεδιάζουν να 

επιλέξουν για παρακολούθηση.  

 

Γ6) Οι φοιτήτριες / οι φοιτητές πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι η 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS κατά τη διάρκεια του 4ου έτους 

σπουδών [Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο σπουδών] θα έχει ως άμεση και αναπόφευκτη 

συνέπεια την επιμήκυνση του χρόνου των σπουδών τους, [με μοναδική 

εξαίρεση την επόμενη ειδική περίπτωση Γ7]  λόγω της υποχρεωτικής 

συμμετοχής των φοιτητριών / φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση του τμήματός 

μας κατά τη διάρκεια του Η΄ εξαμήνου αλλά και της υποχρεωτικής 

παρακολούθησης προαπαιτουμένων για αυτή μαθημάτων κατά τη διάρκεια του 

Ζ΄ εξαμήνου.   

 

Γ7) Η συμμετοχή των φοιτητριών / φοιτητών σε πρόγραμμα  πρακτικής 

άσκησης εντός του ευρύτερου πλαισίου του προγράμματος ERASMUS 

[ERASMUS PLACEMENT] είναι δυνατή υπό την αυστηρή προϋπόθεση της εκ 

των προτέρων έγκρισης και αναγνώρισης του συγκεκριμένου προγράμματος 

πρακτικής άσκησης για το οποίο ενδιαφέρεται ο φοιτητής / η φοιτήτρια από 

την Επιτροπή για την Πρακτική Άσκηση και, στη συνέχεια, από τη Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος, ως αντιστοίχου και ισοδυνάμου προς την πρακτική 

άσκηση του τμήματός μας. 


