Κανονιςμόσ Επιλογήσ και Κατάταξησ Φοιτητϊν/Φοιτητριϊν
του Τμήματοσ Μηχανικϊν Η/Υ και Πληροφορικήσ
Υποψηφίων για Κινητικότητα ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+
Η επιλογι και κατάταξθ των φοιτθτϊν για μετακίνθςθ για ςπουδζσ ι πρακτικι άςκθςθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
Erasmus+ γίνεται ωσ ακολοφκωσ.
Πρωτίςτωσ, όλοι οι υποψιφιοι κα πρζπει να καλφπτουν τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ γνϊςθσ γλϊςςασ όπωσ ορίηεται ςτθ
διμερι ςυμφωνία ι ςτο πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ ςε περίπτωςθ μετακίνθςθσ για ςπουδζσ ι για πρακτικι
άςκθςθ αντίςτοιχα. Επίςθσ, για μετακίνθςθ για πρακτικι άςκθςθ, ο φορζασ υποδοχισ κα πρζπει να παρζχει
εκπαίδευςθ ι να διεξάγει ζρευνα ςτθν Επιςτιμθ των Υπολογιςτϊν ι να παράγει προϊόντα ι να παρζχει υπθρεςίεσ
Πλθροφορικισ. Υποψιφιοι που δεν καλφπτουν τισ ανωτζρω απαιτιςεισ αποκλείονται.
Οι υπόλοιποι υποψιφιοι διαχωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ ανάλογα με το εάν είναι προπτυχιακοί φοιτθτζσ,
μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ για λιψθ ΜΔΕ ι υποψιφιοι διδάκτορεσ, και κατατάςςονται ανά κατθγορία με βάςθ τα
παρακάτω κριτιρια:
1. Προπτυχιακοί Φοιτητζσ (ΠΦ)
Η κατάταξθ γίνεται με βάςθ:
τον μζςο όρο βακμολογίασ ςτα μακιματα του Προπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ
τθσ αίτθςθσ,
το πλικοσ μακθμάτων που υπολείπονται για τθ λιψθ διπλϊματοσ/πτυχίου και
το ζτοσ ςπουδϊν ςε ςχζςθ με τθν κανονικι διάρκεια ςπουδϊν.
2. Μεταπτυχιακοί Φοιτητζσ (ΜΦ) Διπλϊματοσ Εξειδίκευςησ (Master)
Η κατάταξθ γίνεται με βάςθ:
τον μζςο όρο βακμολογίασ ςτα μακιματα του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν τθ ςτιγμι τθσ
υποβολισ τθσ αίτθςθσ και
το εξάμθνο ςπουδϊν ςτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδϊν.
Σθμειϊνεται ότι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ οι οποίοι κατά τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ αίτθςισ τουσ δεν ζχουν ακόμθ
ολοκλθρϊςει κανζνα εξάμθνο ςπουδϊν ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κα τοποκετοφνται ςτο τζλοσ τθσ συνολικής
κατάταξθσ όλων των υποψθφίων.
Για τθ μετακίνθςθ φοιτθτϊν που εκπονοφν μεταπτυχιακι εργαςία είναι απαραίτθτθ θ ζγκριςθ του επιβλζποντοσ.
3. Υποψήφιοι Διδάκτορεσ (ΥΔ)
Η κατάταξθ γίνεται με βάςθ:
τον βακμό του ΜΔΕ ςε αντικείμενο ςχετικό με τθν Επιςτιμθ του Μθχανικοφ Η/Υ και Πλθροφορικισ
(ςθμειϊνεται ότι οι κάτοχοι ΜΔΕ υπερζχουν ςε ςχζςθ με τουσ μθ κατόχουσ) και
το εξάμθνο ςπουδϊν.
Για τθ μετακίνθςθ υποψθφίων διδακτόρων είναι απαραίτθτθ θ ζγκριςθ του επιβλζποντοσ.
Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, γίνεται κλιρωςθ για τισ κενζσ κζςεισ μεταξφ των ιςοβακμοφντων υποψθφίων.
Μετά τθν κατάταξθ των υποψθφίων ανά κατθγορία, θ ςυνολικι κατάταξθ εξάγεται από τθ ςχζςθ
ΥΔ / ΜΦ / ΠΦ = 1 / 2 / 3

