Η επιλογή των φοιτητών για συμμετoχή γίνεται από το κάθε τμήμα με βάση τα πιο κάτω κριτήρια
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΣΠΟΥΔΕΣ
TMHMA

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αγγλικών Σπουδών

Συμμετοχή από φοιτητές που είναι στο 3ο ή 4ο έτος σπουδών, έχουν γενικό βαθμό 6,5 και πάνω και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θα πρέπει να μήν έχουν αποτύχει σε
κανένα μάθημα τα πρώτα 2 χρόνια σπουδών

Γαλλικών Σπουδών

Συμμετοχή από δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές με ικανοποιητική ακαδημαϊκή επίδοση και πολύ καλή γνώση της γαλλικής

Τουρκικών και Μεσανατολικών
Σπουδών
Βιολογίας
Μαθηματικών και Στατιστικής
Πληροφορικής

Κατώτατη βαθμολογία 6.5 - Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής - Ανοικτό πνεύμα- Επιτυχία
σε προσωπική συνέντευξη
Οι φοιτητές να είναι στο 3ο έτος σπουδών και με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα μέχρι το τρέχον εξάμηνο
Μαθηματικό υπόβαθρο φοιτητή, καλή βαθμολογία σε υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα κατεύθυνσης, καλή γνώση της γλώσσας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής
Κριτήριο η ακαδημαϊκή επίδοση και η γενικότερη εικόνα σπουδών

Φυσικής

Καλή επίδοση από τους φοιτητές τα 2 πρώτα έτη και να έχουν συμπληρώσει μέρος των απαιτήσεων της ξένης γλώσσας

Χημείας

Ο φοιτητής να μην χρωστά αριθμό μαθημάτων ο οποίος υπερβαίνει τον αριθμό μαθημάτων που αντιστοιχούν σε ένα εξάμηνο (όχι περισσότερα από 3 μαθήματα κοινού κορμού).
Φοιτητές που αιτούνται να πάνε σε πανεπιστήμια όπου η γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι η ελληνική θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικά γνώσης της γλώσσας μαζί με τη
δήλωση ενδιαφέροντος που καταθέτουν.
Ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο αποδοχής του εξωτερικού σε μαθήματα που αντιστοιχούν τόσο σε αριθμό όσο και σε περιεχόμενο σε αυτά που θα
παρακολουθούσε στο αντιστοιχο εξάμηνο του Τμήματος Χημείας

Επιστημών της Αγωγής
Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών
Νομικής
Ψυχολογία

Α) Συμμετοχή από δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές, Β) Ελάχιστος βαθμός για μάστερ και προπτυχιακούς: 6.5, Γ) Γλωσσική επάρκεια παρακολούθησης σπουδών στην οικεία χώρα
Ο υποψήφιος φοιτητής/τρια να έχει ελάχιστη γενική βαθμολογία 6.5, είτε κατά την συνολική του φοίτηση, είτε κατά τα τελευταία 2 εξάμηνα.
Ελάχιστος Βαθμός 7 - Γλωσσική επάρκεια παρακολούθησης σπουδών στην οικεία χώρα - προαιρετική συνέντευξη
Θα λαμβάνεται υπόψη ο γενικός Βαθμός στις κατηγορίες αγγλόφωνων και ελληνόφωνων πανεπιστημίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μετρά ο βαθμός Αγγλικής Γλώσσας
Σε περίπτωση που δεν είναι ελληνόφωνο ή αγγλόφωνο πρέπει ο φοιτητής να κατέχει το βασικό επίπεδο της γλώσσας υποδοχής

Διοίκηση
Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση

Βασικό κριτήριο για την επιλογή των φοιτητών αποτελεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους - φοιτητές που έχουν αποτύχει σε
ένα σημαντικό αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων που ξεπερνά το 30% όσων έχουν παρακολουθήσει αποκλείονται από συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 εξάμηνα φοίτησης στο Τμήμα και μετά να υποβάλουν την αίτησητους για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εράσμους.

Οικονομικών

Επιλογή εξαμήνου σπουδών, Επιτυχία στα υποχρεωτικά μαθήματα, Μέσος όρος βαθμολογίας

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Επιλογή εξαμήνου σπουδών, Επιτυχία στα υποχρεωτικά μαθήματα, Μέσος όρος βαθμολογίας

Αρχιτεκτονική
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Μηχανικοί Υπολογιστών
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μηχανολόγων Μηχανικών και
Κατασκευαστικής
Βυζαντινών και Νεοελληνικών
Σπουδών
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κλασσικών Σπουδών και
Φιλοσοφίας

Λαμβάνεται υπόψη η γενική βαθμολογία και η βαθμολογία στα μαθήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Μέσος όρος γενικής βαθμολογίας 8 και πάνω και να φεύγει περίπου γύρω
στο 50-60% του συνολικού αριθμού φοιτητών στο συγκεκριμένο εξάμηνο
Κατά την υποβολή της αίτησης τους οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να έχουν γενικό βαθμό 7+ ενώ οι δευτεροετείς φοιτητές 6,5+
Συμμετοχή δευτεροετών και τριτοετών φοιτητών - Βαθμός 7.0/10.0 - να μην οφείλουν υποχρεωτικό μάθημα τη χρονική στιγμή εξέτασης του αιτήματος
Για μεταπτυχιακούς φοιτητές Βαθμός 7.0/10 - Αν ο φοιτητής θέλει να συμμετέχει για το 2ο εξάμηνο του μεταπτυχιακού κύκλου τότε λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του προηγούμενου
πτυχίου ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 7.0/10.0
Μέσος όρος 6.50 Επιτυχια 90% των μαθημάτων - οι φοιτητές να βρίσκονται στο τρίτο ή τέταρτο έτος σπουδών τους
Γνώση της Γλώσσας της χώρας υποδοχής - Βαθμολογία 7.00 - Υποχρεωτικά μαθήματα (με επιτυχία)
Καλή επίδοση, επιτυχία στα εισαγωγικά/ υποχρεωτικά μαθήματα (επιπέδου 100) κατά τα 2 πρώτα έτη
Ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές τού Προγράμματος. Κατά τα άλλα η απόφαση λαμβάνεται βάσει τού φακέλου τού υποψηφίου. Oι μέχρι την αίτηση βαθμολογικές επιδόσεις πρέπει
να είναι τέτοιες που να μην δημιουργούν αμφιβολία για την δυνατότητα επιτυχούς φοιτήσεως στο ξένο πανεπιστήμιο.

