ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΤΗΕ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERAPLACES (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι:
1. Προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες
2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες
3. Υποψήφιοι διδάκτορες,
Πανεπιστήμιο

που

είναι

κανονικά

εγγεγραμμένοι/ες

στο
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4. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες φοιτητές/φοιτήτριες, τόσο σε προπτυχιακό όσο και
σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η επιλογή των αιτήσεών τους καθώς και η υπογραφή της
«Συμφωνίας Μάθησης» πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της
φοίτησής τους. Η ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να γίνει στον
πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους.
1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι φοιτητές/φοιτήτριες:
1. Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες στο ΤΤΗΕ
2. Έχουν περάσει μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 180 ECTS
3. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι συμβατό με κάποιο γνωστικό
αντικείμενο του ΤΤΗΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τον αριθμό θέσεων,
προτεραιότητα για επιλογή έχουν οι φοιτητές
1. Που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα
2. Με τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας
Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/τριών που συμμετέχουν για
πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις όσων έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν,
εξετάζονται μόνο εφόσον υπάρχουν αδιάθετες θέσεις.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ισχύει ο υπάρχων κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΤΤΗΕ

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι φοιτητές/φοιτήτριες:
1. Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες στο ΠΜΣ του ΤΤΗΕ
2. Έχουν περάσει μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 ECTS
3. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι συμβατό με κάποιο γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ του ΤΤΗΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1. Άθροισμα των μονάδων ECTS με τον μέσο όρο βαθμολογίας
2. Σε περίπτωση ισοτιμίας εξετάζεται το portfolio από την αρμόδια επιτροπή ΠΜΣ
Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/τριών που συμμετέχουν για
πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις όσων έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν,
εξετάζονται μόνο εφόσον υπάρχουν αδιάθετες θέσεις.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Χορήγηση πιστοποιητικού εκπόνησης πρακτικής άσκησης
3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕ ΣΕΙΣ
1. Εγγραφή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του ΤΤΗΕ
2. Πλήρης (και όχι μερική) απασχόληση
3. Επιτυχής ολοκλήρωση της ενδιάμεσης κρίσης
4. Μόνο για όσους έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Μαθημάτων: επιτυχής
ολοκλήρωση του Προγράμματος Μαθημάτων
5. Ενυπόγραφη έγκριση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία να
αιτιολογούνται με σαφήνεια:
(α) η υψηλή συνάφεια μεταξύ του αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης και της
θεματολογίας της διδακτορικής έρευνας και
(β) η προστιθέμενη αξία που θα προκύψει για την εξέλιξη της διδακτορικής έρευνας
από την εμπλοκή του υποψήφιου στην συγκεκριμένη Πρακτική Άσκηση
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Μέσος όρος βαθμολογίας στο Πρόγραμμα Μαθημάτων
(για όσους έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Μαθημάτων)
2. Δημοσιευμένα άρθρα σε περιοδικά με κρίση (άρθρα
που έχουν προκύψει αποκλειστικά από την διδακτορική έρευνα)
3. Εισηγήσεις σε συνέδρια με κρίση (εισηγήσεις που έχουν προκύψει
αποκλειστικά από την διδακτορική έρευνα)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Χορήγηση πιστοποιητικού εκπόνησης πρακτικής άσκησης

