ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ
ΤΤΗΕ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι φοιτητές/φοιτήτριες:
1. Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες στο ΤΤΗΕ
2. Έχουν συμπληρώσει το Β’ έτος σπουδών και έχουν περάσει μαθήματα που
αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 40 ECTS
3. Για όσα μαθήματα έχουν περαστεί με επιτυχία ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι
τουλάχιστον 6,5
4. Διαθέτουν το επίπεδο γλωσσομάθειας, όπως αυτό καθορίζεται από το πανεπιστήμιο
υποδοχής
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή 45 (ποσοστό
40%)
2. Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξεταζόμενων μαθημάτων επί συντελεστή 1
(ποσοστό 40%)
3. Συνέντευξη υποψηφίου. Για την συνέντευξη ορίζεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη
από (α) τον/την ακαδημαϊκό/ή υπεύθυνο/η Erasmus του Τμήματος, (β) τον/την
αναπληρωτή/αναπληρώτρια του και (γ) τον/την Πρόεδρο ΤΤΗΕ (ποσοστό 20%)
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.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να κάνουν τελική αίτηση για nomination στο πανεπιστήμιο που
τους αντιστοιχεί σύμφωνα με τις επιλογές και την σειρά κατάταξής τους. Kάθε υποψήφιος/α
μπορεί, εάν κρίνει, να κάνει μια δεύτερη αίτηση για nomination σε άλλο πανεπιστήμιο που
συμπεριλαμβάνεται στις αρχικές επιλογές του/της, μόνο στην περίπτωση που η πρώτη αίτηση
εμπεριέχει τον κίνδυνο απόρριψής του/της λόγω της απαίτησης υποβολής demo από το
συγκεκριμένο τμήμα. Δικαίωμα δεύτερης αίτησης έχουν επίσης οι υποψήφιοι/ες που έχουν
συμπεριλάβει στις αρχικές τους επιλογές ένα πανεπιστήμιο που ζητά υποβολή portfolio, για
την περίπτωση αποκλεισμού από το ίδιο κάποιων από τους/τις υποψηφίους που προηγούνται
από αυτούς στον πίνακα κατάταξης. Τέλος, δικαίωμα δεύτερης αίτησης έχουν υποψήφιοι/ες
που το πανεπιστήμιο πρώτης επιλογής τους καταλαμβάνεται από υποψηφίους με
περισσότερα μόρια από αυτούς, που έχουν αποκλεισθεί από το πανεπιστήμιο πρώτης
επιλογής τους λόγω ανεπάρκειας του φακέλου εργασιών τους.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Για την αναγνώριση των μαθημάτων ισχύει ο κανονισμός του προγράμματος ERASMUS,
όπως έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

