
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

Το ΠΤΝ, επιπλέον των κριτηρίων επιλεξιμότητας των φοιτητών υποψηφίων για υποτροφία 

κινητικότητας ERASMUS+ για σπουδές και για πρακτική άσκηση που έχει θεσπίσει το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για την επιλογή των υποψηφίων και την κατάταξή τους 

αποφασίζει και θεσπίζει  

- Τα ειδικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών του ΠΤΝ για κινητικότητα 

ERASMUS +  

- Τον τρόπο της κατανομής των διαθέσιμων υποτροφιών που θα χρηματοδοτηθούν ανά 

κατηγορία σπουδών [μεταπτυχιακοί (μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) 

και προπτυχιακοί], και  

- Τον τρόπο κατάταξης (ranking) των υποψηφίων σε κάθε κατηγορία.  

Για άλλες δράσεις ERASMUS + που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό αυτό, είναι 

αρμόδιος ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της συγκεκριμένης δράσης, ο οποίος ενημερώνει τον 

Πρόεδρο και τη Συνέλευση του Τμήματος.  

 

 Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Τα ακόλουθα κριτήρια αποτελούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις επιλογής ενός 

υποψηφίου φοιτητή για υποτροφία ERASMUS+ για κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές ή 

και την πρακτική άσκηση.  

- Δεν στοιχειοθετούνται από την απόδοση του φοιτητής έως και την ημέρα υποβολής της 

αίτησης σοβαρές επιφυλάξεις ότι με την υποτροφία ERASMUS ο φοιτητής, όταν επιστρέψει 

θα έχει μεγαλύτερα προβλήματα για την επιτυχή περάτωση των σπουδών του σε σχέση με 

το επίπεδο της απόδοσής του πριν την αναχώρηση,  

- Η υποτροφία ERASMUS θα συντελέσει στην πρόοδο του φοιτητή, και ταυτόχρονα στην 

προώθηση της καλής φήμης του ΠΤΝ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Πανεπιστήμια 



της αλλοδαπής μέσα από τη δι-ιδρυματική μεταφορά καλών εκπαιδευτικών και 

μαθησιακών πρακτικών.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

Οι αιτήσεις των φοιτητών αποδελτιώνονται και οι υποψηφιότητές τους για κινητικότητα 

ERASMUS κατατάσσονται σε πίνακα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

 Διαβάθμιση των πτυχίων της ξένης Γλώσσας  

 Διαβάθμιση σύμφωνα με τον αριθμό μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής όφειλε να 

έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή της αίτησής του  

 Διαβάθμιση σύμφωνα με την ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή  

 Διαβάθμιση σύμφωνα με την πληρότητα του συμβολαίου μάθησης Learning 

Agreement  

 Διαβάθμιση σύμφωνα με τη γραπτή εκδήλωση των κινήτρων συμμετοχής 

(motivation letter) είτε στη γλώσσα της χώρας υποδοχής είτε στην Αγγλική. Το 

κριτήριο αυτό λειτουργεί συνδυαστικά με τη συνάντηση – συζήτηση των φοιτητών 

με τον Τμηματικό Υπεύθυνο και 2 μέλη της Επιτροπής ERASMUS. Στη συνάντηση οι 

φοιτητές αυτοπαρουσιάζονται, εκφράζουν τα κίνητρα για τη συμμετοχή τους και 

αναδεικνύουν τις ερευνητικές-ακαδημαϊκές-κοινωνικο-πολιτισμικές δεξιότητες και 

ικανότητες που διαθέτουν.  

Επιπλέον παρατηρήσεις 

 Οι φοιτητές που έχουν κάνει χρήση κινητικότητας ERASMUS μπορούν να επιλεγούν 

εφόσον ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των φοιτητών που μετακινούνται για πρώτη 

φορά.  

 Για τους προπτυχιακούς φοιτητές η κατανομή των επιλεγέντων για κινητικότητα 

ERASMUS για Σπουδές και για Πρακτική Άσκηση προτείνεται να γίνεται αναλογικά 

με τον αριθμό των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανά είδος κινητικότητας.  

 

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 



Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται τόσο οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών του ΠΤΝ, όσο και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Το ΠΤΝ δεοντολογικά θεωρεί ότι όλες 

οι Διδακτορικές Διατριβές που εκπονούνται στο ΠΤΝ είναι αξιόλογες και ισότιμες 

επιστημονικά.  

Οι αιτήσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών αποδελτιώνονται και οι υποψηφιότητές τους για 

κινητικότητα ERASMUS κατατάσσονται σε πίνακα ως ακολούθως:  

Απαραίτητες προϋποθέσεις  

 Διμερής συμφωνία που προβλέπει κινητικότητα ΜΦ  

 Επάρκεια στη γλώσσα που ορίζει το Πανεπιστήμιο υποδοχής.  

 Να έχει κατατεθεί κανονικά η Ετήσια Έκθεση Προόδου (για τους ΥΔ) 

 Ο Επιβλέπων Καθηγητής και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή να προτείνει ή να 

συναινεί στην κινητικότητα του υποψήφιου για συλλογή δεομένων, διεξαγωγή 

έρευνας, περαιτέρω εξειδίκευση και εκπαίδευση (για τους ΥΔ) 

 

Στη συνέχεια:  

 Διαβάθμιση σύμφωνα με την πληρότητα του προγραμματισμού των ερευνητικών 

εργασιών στο ίδρυμα υποδοχής και αποδοχή του προγραμματισμού από το 

ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος υποδοχής. 

 Διαβάθμιση σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου και της βαθμολογίας στα μαθήματα 

του ΜΠΣ. 

 Διαβάθμιση σύμφωνα με τον αριθμό μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής όφειλε να 

έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή της αίτησής του (για τους φοιτητές του ΜΠΣ) 

 Διαβάθμιση σύμφωνα με τη γραπτή εκδήλωση των κινήτρων συμμετοχής 

(motivation letter) είτε στη γλώσσα της χώρας υποδοχής είτε στην Αγγλική. Το 

κριτήριο αυτό λειτουργεί συνδυαστικά με τη συνάντηση – συζήτηση των φοιτητών 

με τον Τμηματικό Υπεύθυνο ERASMUS, τον Επιβλέποντα της Διατριβής ή τον 

Συντονιστή της κατεύθυνσης του ΜΠΣ και 1 μέλος της Επιτροπής ERASMUS. Στη 

συνάντηση οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές αυτοπαρουσιάζονται, εκφράζουν τα κίνητρα 



για τη συμμετοχή τους και αναδεικνύουν τις ερευνητικές-ακαδημαϊκές-κοινωνικο-

πολιτισμικές δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτουν.  

 

 Οι Υποψήφιοι  Διδάκτορες που έχουν ήδη κάνει χρήση κινητικότητας ERASMUS μπορούν 

να επιλεγούν εφόσον ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των Υποψ. Διδακτόρων που μετακινούνται 

για πρώτη φορά. 



 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ERASMUS+ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

ΑΣΚΗΣΗ  

 

Οι υποψήφιοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο ERASMUS της Διεύθυνσης Διεθνών 

και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην αίτηση αναγράφουν τη χώρα 

υποδοχής και την περίοδο που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν για την κινητικότητά τους. 

Επιπλέον αναγράφουν (εάν επιθυμούν) και την περίοδο την οποία θα ήθελαν να 

παρατείνουν την κινητικότητά τους χωρίς χρηματοδότηση (zero grants).  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών ο Τμηματικός 

Υπεύθυνος ορίζει δύο μέλη της επιτροπής ERASMUS που μπορούν να διευκολύνουν και να 

στηρίζουν το φοιτητή στη διαδικασία ανεύρεσης Πανεπιστημίου ή και χώρου εργασίας στην 

αλλοδαπή. Επίσης, Ο Τμηματικός Υπεύθυνος σε συνεργασία με τον εισηγητή της διμερούς 

συμφωνίας ή και άλλα μέλη της Επιτροπής ERASMUS στηρίζουν το φοιτητή στη συγγραφή 

του Συμβολαίου Μάθησης (Learning Agreement) και στην ορθή αντιστοίχιση των 

μαθημάτων.  

Επιπλέον και πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων, η Επιτροπή ERASMUS του ΠΤΝ 

διευκολύνει το φοιτητή να αναζητήσει κατάλληλο για αυτόν χώρο για πρακτική άσκηση 

(Νηπιαγωγείο, σχολείο, κέντρο μελέτης, επιστημονικό-περιβαλλοντικό κέντρο, βιβλιοθήκη, 

ινστιτούτο, ΜΜΕ, χώρους κοινωνικής εργασίας κ.λπ.).  

Ο Τμηματικός Υπεύθυνος του ERASMUS+ ελέγχει τις υποψηφιότητες οι οποίες προχωρούν 

για αξιολόγηση και κατάταξη και απορρίπτει όσες δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής. Από τις υποψηφιότητες που πληρούν τα Κριτήρια της Ενότητας Α, ο 

Τμηματικός Υπεύθυνος μπορεί να τις εγκρίνει όλες, με σειρά αξιολόγησης (ranking), και με 

βάση τη σειρά αυτή, σε κάθε κατηγορία θα προτείνει για χρηματοδότηση τις καλύτερες, 

ανάλογα με το διαθέσιμο για το ΠΤΝ προϋπολογισμό.  

Για το ΠΤΝ το ακαδ. Έτος 2016-2017 υπάρχουν 2 κατηγορίες Υποτρόφων ERASMUS:  

- Μεταπτυχιακοί φοιτητές  (ΜΦ)(Φοιτητές του ΠΜΣ ΠΤΝ και υποψήφιοι διδάκτορες)  



- Προπτυχιακοί φοιτητές (ΠΦ) (συμπεριλαμβάνονται και οι τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι 

έως ένα έτος μετά την απόκτηση του πτυχίου)  

Στη σειρά αξιολόγησης, ως πιο «ώριμη» υποτροφία θεωρείται αυτή του ΜΦ και στη 

συνέχεια αυτή του ΠΦ. Για τους υποψήφιους που θα προταθούν για χρηματοδότηση, το 

ΠΤΝ υιοθετεί τη σχέση  

ΜΦ / ΠΦ = 1 / 5 

 



 


