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Κριτήρια επιλογής υποτρόφων Erasmus + / placement 2018-19
Προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της ισότητας με κριτήρια εκ των προτέρων γνωστά σε όλους, κατά
την επιλογή των φοιτητών, θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω ανάλογα με την κατεύθυνση. Τα κριτήρια επιλογής που
έχει σταθμίσει το ΤΠΤΕΤ δίνουν προτεραιότητα στις μετακινήσεις για σπουδές έναντι του placement (80% προς 20%
αντίστοιχα).
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
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Εκτίμηση της ακαδημαϊκής επίδοσης του φοιτητή μέχρι Α) Εκτίμηση της ακαδημαϊκής επίδοσης του φοιτητή μέχρι
τη στιγμή της αίτησής του για συμμετοχή στο πρόγραμμα τη στιγμή της αίτησής του για συμμετοχή στο πρόγραμμα
Erasmus .
Erasmus.
α) Μέσος όρος βαθμολογίας, όπως αυτός προκύπτει από α) Μέσος όρος βαθμολογίας, όπως αυτός προκύπτει από
την αναλυτική βαθμολογία. Ιδιαίτερη έμφαση στην
την αναλυτική βαθμολογία. Ιδιαίτερη έμφαση στην
βαθμολογία των εικαστικών μαθημάτων. β) Ο φοιτητής βαθμολογία των θεωρητικών μαθημάτων. β) Ο φοιτητής
τη στιγμή υποβολής της αίτησής του και αναλόγως με το τη στιγμή υποβολής της αίτησής του και αναλόγως με το
έτος στο οποίο φοιτά, θα πρέπει να έχει περάσει τα 2/3 έτος στο οποίο φοιτά, θα πρέπει να έχει περάσει τα 2/3
και όχι λιγότερα από το 60% του συνόλου των
και όχι λιγότερα από το 60% του συνόλου των
μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του εξαμήνου
μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του εξαμήνου
που εκδηλώνεται το ενδιαφέρον. Εκτιμάται ακόμη ο
που εκδηλώνεται το ενδιαφέρον. Εκτιμάται ακόμη ο
αριθμός και βαρύτητα χρωστούμενων μαθημάτων.
αριθμός και βαρύτητα χρωστούμενων μαθημάτων.
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Πιστοποίηση γλώσσαςI
Πιστοποίηση γλώσσας (βασικό επίπεδο. Λόγω της
ιδιαιτερότητας του αντικειμένου η επιτροπή μπορεί να
εγκρίνει την μετακίνηση και με ελάχιστο επίπεδο γνώσης
της γλώσσας προορισμού)
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Επίπεδο σπουδών. Πρόθεση του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων είναι να προηγούνται οι φοιτητές που
πλησιάζουν στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και δεν
θα έχουν άλλη ευκαιρία μετακίνησης, καθώς και οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες.
Προορισμός Erasmus. Προτεραιότητα στα Ιδρύματα
συναφούς αντικειμένου.
Στις Σχολές Καλών Τεχνών και στα Ιδρύματα που
προωθούν τις ανταλλαγές εικαστικού πεδίου
προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές της Εικαστικής
Κατεύθυνσης.
Συνέντευξη:
Κίνητρα συμμετοχής του υποψηφίου, όπως
διαπιστώνονται από τη συζήτηση/συνέντευξη με τον
Τμηματικό υπεύθυνο
Η σειρά δήλωσης προορισμού συνιστά και σειρά
προτεραιότητας
Η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά
αποτελέσματα/δεξιότητες που είναι δυνατόν να
αποκομίσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη Πρακτική
Άσκηση (όπως προκύπτουν από TO Training Agreement
και τη βεβαίωση - Letter of Acceptance - του φορέα
υποδοχής).
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Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στη χώρα υποδοχής, ή στην περίπτωση της πρακτικής άσκησης, της
επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής, το οποίο θα αποδεικνύεται με επικυρωμένο τίτλο σπουδών. Συγκεκριμένα, για
την κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του παν/μιου
υποδοχής που τους ενδιαφέρει, προκειμένου να πληροφορηθούν για το ακριβές επίπεδο γλωσσομάθειας που
απαιτείται. Σημειώνεται ότι πολλά παν/μια απαιτούν το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2 με βάση την κλίμακα
επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
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