Κανονιζμόρ επιλογήρ και καηάηαξηρ ηυν ςποτηθίυν θοιηηηών ηος
Σμήμαηορ Φςζικήρ για ςποηποθία Erasmus+
Η επηινγή ησλ θνηηεηώλ γηα κεηαθίλεζή ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Erasmus Plus() γίλεηαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα, ηα νπνία έρνπλ ζεζπηζζεί σο
ειάρηζηε πξνϋπόζεζε επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζην
θνξέα ππνδνρήο.
(α) Τποτήθιοι πποπηςσιακοί θοιηηηέρ
1. Πνζνζηό καζεκάησλ ησλ ηξηώλ πξώησλ εμακήλσλ πνπ έρεη πεξάζεη ν θνηηεηήο κε
ειάρηζηε πξνϋπόζεζε ην 75% απηώλ.
2. Βαζκόο (Μέζνο Όξνο) καζεκάησλ πνπ έρεη πεξάζεη.
3. Απνδεδεηγκέλε γλώζε ηεο γιώζζαο ηνπ Ιδξύκαηνο ππνδνρήο ή ηεο γιώζζαο
δηδαζθαιίαο ζε απηό, ζην επίπεδν εθείλν πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζπκθσλία κε ην
ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα.
4. Πξνηεηλόκελν πξόγξακκα καζεκάησλ κε ζθνπό ηε ζπκπιήξσζε 30 πηζησηηθώλ
κνλάδσλ (ECTS).
5. Ιθαλνπνίεζε ηπρόλ εηδηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο.
6. Σπλέληεπμε ηνπ ππνςεθίνπ κε ηνλ ππεύζπλν ζπληνληζηή ηνπ Τκήκαηνο.
(β) Τποτήθιοι μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ και ςποτήθιοι Διδάκηοπερ
1. Πνζνζηό καζεκάησλ ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ πνπ έρεη πεξάζεη ν θνηηεηήο κε
ειάρηζηε πξνϋπόζεζε ην 80% απηώλ (κόλν γηα θνηηεηέο ΜΓΔ).
2. Βαζκόο (Μέζνο Όξνο) καζεκάησλ πνπ έρεη πεξάζεη (κόλν γηα θνηηεηέο πνπ γηα
ηελ απόθηεζε ηνπ κεη. δηπιώκαηνο απαηηνύληαη καζήκαηα).
3. Απνδεδεηγκέλε γλώζε ηεο γιώζζαο ηνπ Ιδξύκαηνο ππνδνρήο ή ηεο γιώζζαο
δηδαζθαιίαο ζε απηό, ζην επίπεδν εθείλν πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζπκθσλία κε ην
ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα.
4. Βηνγξαθηθό ηνπ ππνςεθίνπ (δεκνζηεύζεηο, δηαθξίζεηο, βξαβεία, ππνηξνθίεο,
θ.ι.π.).
5. Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εθπνλνύλ ΜΓΔ είλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηνπ
επηβιέπνληνο ζε πεξίπησζε πνπ έρεη νξηζηεί θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
νξηζηεί ηεο αξκόδηαο ΣΔΜΣ. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο είλαη απαξαίηεηε
έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληνο.
ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
Προπτστιακοί φοιτητές
Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηώλ γίλεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην
Δλληαίν Πιαίζην Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο.
Μεταπτστιακοί φοιτητές-Υπουήφιοι Διδάκτορες
Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εθπνλνύλ ΜΓΔ ε θαηάηαμε γίλεηαη κε βάζε ην Μέζν Όξν
βαζκνινγίαο ηνπ 85% ησλ καζεκάησλ ηνπ ΜΓΔ κε ηελ πςειόηεξε επίδνζε, ηε
ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, κε βάζε ην ζπλεκκέλν, ζηελ αίηεζε, αληίγξαθν

ηεο Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο εμεηάδεηαη ν βαζκόο
ηθαλνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο θαηεγνξίαο (β4). Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο
ειέγρεηαη ν βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππόινηπσλ θξηηεξίσλ ηεο θαηεγνξίαο (β) θαη
εάλ θαη πάιη ππάξρεη ηζνβαζκία, ηόηε γίλεηαη θιήξσζε γηα ηηο θελέο ζέζεηο κεηαμύ
ησλ ηζνβαζκνύλησλ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (ERASMUS PLACEMENT)
Δηδηθά γηα ηνπο πποπηςσιακούρ θοιηηηέρ νη νπνίνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε
πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο (Erasmus Placement) νη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο
είλαη:
1. Να βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην 6ν εμάκελν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξαθηηθήο.
2. Δπηινγή επηβιέπνληνο θαη θαηάζεζε πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο.
3. Απνδεδεηγκέλε γλώζε ηεο γιώζζαο ηεο ρώξαο ππνδνρήο ή έζησ ηεο αγγιηθήο
γιώζζαο.
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην Δλληαίν
Πιαίζην Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο.
Δηδηθά γηα ηνπο μεηαπηςσιακούρ θοιηηηέρ νη νπνίνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε
πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο (Erasmus Placement) νη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο
είλαη:
1. Να βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην 2ν εμάκελν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξαθηηθήο
(κόλν γηα ηνπο θνηηεηέο ΜΓΔ).
2. Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εθπνλνύλ ΜΓΔ είλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηνπ
επηβιέπνληνο ζε πεξίπησζε πνπ έρεη νξηζηεί θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί
ηεο αξκόδηαο ΣΔΜΣ. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο είλαη απαξαίηεηε
έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληνο.
3. Απνδεδεηγκέλε γλώζε ηεο γιώζζαο ηεο ρώξαο ππνδνρήο ή έζησ ηεο Αγγιηθήο
γιώζζαο.
Δπηπξνζζέησο ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη:
1. Βηνγξαθηθό ηνπ ππνςεθίνπ (δεκνζηεύζεηο, δηαθξίζεηο, βξαβεία, ππνηξνθίεο,
θ.ι.π..
2. Πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο.

