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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Πολυτεχνειούπολη, 731 00 Χανιά 

Χανιά, 07-06-2019 

 

Αξιολόγηση προκαταρκτικών αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών της Σχολής ΗΜΜΥ για πρακτική 

άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

 

Προκαταρκτική αίτηση για πρακτική άσκηση κατέθεσαν οι φοιτητές με τους εξής Αριθμούς Μητρώου 

(Α.Μ.): 

 Α.Μ. 2013030045 

 Α.Μ. 2014030136 

 Α.Μ. 2013030054 

 Α.Μ. 2014030182 

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιήθηκε με βάση τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν και σύμφωνα 

με τον “Κανονισμό συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/φοιτητριών του Πολυτεχνείου 

Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+”, ως εξής: 

 Α.Μ. 2013030045: 

Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ διότι 

- κατέθεσε εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

- είναι εγγεγραμμένος στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου πραγματοποιεί προπτυχιακές σπουδές στη 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY), 

- διαθέτει γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C2,  

- κατέθεσε βιογραφικό σημείωμα και επαρκή τεκμηρίωση των κινήτρων συμμετοχής του στο 

πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Erasmus+, 

- έχει κατοχυρώσει περισσότερο από το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των 

μαθημάτων που υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο 

φοίτησης, 

- δεν έχει συμμετάσχει άλλη φορά στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. 

 Α.Μ. 2014030136: 

Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ διότι 

- κατέθεσε εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
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- είναι εγγεγραμμένος στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου πραγματοποιεί προπτυχιακές σπουδές στη 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY), 

- διαθέτει γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2,  

- κατέθεσε βιογραφικό σημείωμα και επαρκή τεκμηρίωση των κινήτρων συμμετοχής του στο 

πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Erasmus+, 

- έχει κατοχυρώσει περισσότερο από το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των 

μαθημάτων που υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο 

φοίτησης, 

- δεν έχει συμμετάσχει άλλη φορά στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. 

 Α.Μ. 2013030054: 

Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ διότι 

- κατέθεσε εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

- είναι εγγεγραμμένος στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου πραγματοποιεί προπτυχιακές σπουδές στη 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY), 

- διαθέτει γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C2 και της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο 

B2,  

- κατέθεσε βιογραφικό σημείωμα και επαρκή τεκμηρίωση των κινήτρων συμμετοχής του στο 

πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Erasmus+, 

- έχει κατοχυρώσει περισσότερο από το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των 

μαθημάτων που υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο 

φοίτησης, 

- δεν έχει συμμετάσχει άλλη φορά στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. 

 Α.Μ. 2014030182: 

Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ διότι 

- κατέθεσε εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

- είναι εγγεγραμμένος στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου πραγματοποιεί προπτυχιακές σπουδές στη 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY), 

- διαθέτει γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C2,  

- κατέθεσε βιογραφικό σημείωμα και επαρκή τεκμηρίωση των κινήτρων συμμετοχής του στο 

πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Erasmus+, 

- έχει κατοχυρώσει περισσότερο από το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των 

μαθημάτων που υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο 

φοίτησης, 



3 
 

- δεν έχει συμμετάσχει άλλη φορά στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις επαρκούν, 

εγκρίνονται οι αιτήσεις των φοιτητών με Α.Μ. 2013030045, Α.Μ. 2014030136, Α.Μ. 2013030054 και 

Α.Μ. 2014030182 για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+. 

 

Με τιμή, 

 

 

 

 

Ευτύχης Κουτρούλης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Υπεύθυνος Erasmus+ Σχολής ΗΜΜΥ 
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