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Εξειδίκευση κριτηρίων και προϋποθέσεων επιλογής φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα 

ERASMUS  

 

 

Το γενικό πλαίσιο για την επιλογή προπτυχιακών (1
ος

 κύκλος σπουδών) και μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών (2
ος

 και 3
ος

 κύκλος σπουδών) προκειμένου αυτοί/τές να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα ERASMUS, έχει καθοριστεί με αποφάσεις της Δ.Ε. του ΠΔΜ. Με τις ίδιες 

αποφάσεις έχουν καθοριστεί και τα κριτήρια επιλεξιμότητας  και μοριοδότησης των 

φοιτητών/τριών (βλ. http://www.uowm.gr/services_intrelations.php?page=outgoing).  

Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις, η Γ.Σ. του ΠΤΔΕ εξειδικεύει και συγκεκριμενοποιεί τα 

παραπάνω κριτήρια για τους υποψηφίους φοιτητές/τριες του Τμήματος, ως εξής:  

1. Η ποσόστοση στη κατανομή των θέσεων ERASMUS ανάμεσα σε προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες προτείνεται να είναι ανάλογη των 
αντιστοιχων αιτήσεων. Δηλαδή, π.χ., αν οι αιτήσεις συμμετοχής είναι 75% 
προπτυχιακοί και 25% μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, αντίστοιχη να είναι και η 
κατανομή των θέσεων ERASMUS που τελικά θα δοθούν. Σε κάθε περίπτωση, αν 

έστω και ένας μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια κάνει αίτηση, θα δικαιούται τη μια 
από τις θέσεις που προβλέπονται συνολικά για το ERASMUS. Αν για οποιοδήποτε 
λόγο μένουν κενές θέσεις από μια κατηγορία φοιτητών/τριών, αυτές μπορούν να 
καλυφθούν από την άλλη κατηγορία φοιτητών/τριών.  

2. Σε περίπτωση που για την ίδια θέση για Ίδρυμα της αλλοδαπής υπάρχουν 
υποψήφιοι από δύο ή περισσότερους κύκλους  σπουδών, προτεραιότητα έναντι 
όλων στην επιλογή έχουν οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες (3ος κύκλος σπουδών) 
και ακολουθούν οι μεταπτυχιακοί (2ος κύκλος) και τελευταίοι οι προπτυχιακοί 

φοιτητές/τριες (1ο κύκλος).  

3. Για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα ERASMUS+, 
τίθενται οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, σε συνεργασία με τους επόπτες τους 
στο ΜΠΣ είναι υπεύθυνοι για την αναζήτηση εταίρου για συνεργασία με 
το Ίδρυμα της αλλοδαπής για το οποίο έχουν επιλεγεί, καθώς και για τη 
μορφή της συνεργασίας αυτής (π.χ., διπλωματική εργασία, μαθήματα, 
κτλ).  



β) Η όποια συνεργασία αποφασιστεί (βλ. 3.α) θα πρέπει να είναι σύμφωνη 
με το πλαίσιο που ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του ΜΠΣ-ΠΔΜ 
και να έχει αποτυπωθεί εγγράφως σε εσωτερική συμφωνία μεταξύ των 
συναργαζόμενων μελών ΔΕΠ των δύο Ιδρυμάτων (ΠΤΔΕ-ΠΔΜ και 
Ιδρύματος της αλλοδαπής) τα οποία θα εποπτεύουν την διπλωματική 
εργασία. Επίσης, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή 
του ΜΠΣ-ΠΔΜ.  

(γ) Η όποια εσωτερική συμφωνία (βλ. 3.β) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την έναρξη της περιόδου 
εγγραφών στο Ίδρυμα υποδοχής. Δηλαδή, π.χ., αν για το χειμερινό 
εξάμηνο οι εγγραφές στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού 
ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου, η συμφωνία θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί πριν από την 15η Αυγούστου.   

(δ) Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης εταίρου/συνεργάτη για το 
προτεινόμενο Ίδρυμα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια πρέπει να 
ενημερώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα το Τμηματικό Υπεύθυνο 
ERASMUS, ώστε να επιλέγεί ο επόμενος/η στη λίστα μεταπτυχιακός 
φοιτητής/τρια. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι αργότερα από 
αυτή που περιγράφεται παραπάνω (βλ. 3γ).  

4. Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας επιπέδου master 

(2ος κύκλος Σπουδών), επιπλέον απαιτείται:  

α) Να αναφέρεται ρητά στην εσωτερική συμφωνία μεταξύ των 
συνεργαζομένων Ιδρυμάτων (βλ. 3.β) ότι η διπλωματική εργασία 
αντιστοιχεί σε 30ECTS,   

β) Το θέμα της διπλωματικής να είναι σχετικό με την κατεύθυνση του 
μεταπτυχιακού που παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια,  

γ) Η βαθμολογία της διπλωματικής θα πρέπει να είναι στη 10βαθμη κλίμακα 
και να αναγράφεται ότι πρόκειται για Master Thesis ή Dissertation.  

Ας σημειωθεί ότι με απόφαση της Δ.Ε. του ΠΔΜ (20/3/2014) προηγούνται 
έναντι των άλλων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών εκείνοι οι οποίοι/ες 
θα εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία.  

5. Σε περίπτωση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (3ος κύκλος Σπουδών), απαιτείται: 

α) να κατατεθεί από τον/την υποψήφιο διδάκτορα (ΥΔ), πριν την αναχώρησή 
του και σε συνεννόηση με τον επόπτη του, ένας προγραμματισμός δράσεων 
για το διάστημα παραμονής του στο Ίδρυμα υποδοχής (βλ. 3.β)  

β) Κατά την επιστροφή του ο ΥΔ θα πρέπει να προσκομίσει έκθεση προόδου 
υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο/εταίρο του Ιδρύματος υποδοχής, στην 
οποία θα περιγράφονται τα περιεχόμενα και ο βαθμός ολοκλήρωσης των 
δράσεων που είχαν συμφωνηθεί, καθώς και η αντιστοιχία των εργασιών 
αυτών με ECTS, όπου αυτό είναι δυνατόν.  

 

 

 



 


