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ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 
Σκήκα Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξσλ 

73 100 ΥΑΝΙA 
Σει : (30-28210) 37648 

 

 

Ηκεξνκελία 28/9/15 
 
Θέκα: Αμηνιόγεζε πξνθαηαξθηηθώλ αηηήζεσλ ERASMUS+  
 
 
Αγαπεηή θ. Παπαδνγεσξγάθε, 
 
αο παξαζέησ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα Erasmus 
2015-16.  
 
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ειήθζε ππόςε ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία 
έρεη εμεηαζζεί επηηπρώο ν θνηηεηήο, ην πνζνζηό ησλ καζεκάησλ απηώλ ζε ζρέζε κε ηα 
καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ κέρξη ην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ, θαζώο θαη ε επίδνζή 
ηνπ θνηηεηή ζηελ μέλε γιώζζα ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζην 
Παλεπηζηήκην ππνδνρήο.  
 
Η βαζκνινγία αμηνιόγεζεο πξνθύπηεη από ην πνζνζηό ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία έρεη 
εμεηαζζεί επηηπρώο ν ππνςήθηνο σο πξνο ην ζύλνιν ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδώλ κέρξη ην εμάκελν θνίηεζεο, πνιιαπιαζηαζκέλν κε ην κέζν όξν ηεο βαζκνινγίαο 
ησλ καζεκάησλ απηώλ. Η ηηκή απηή πξνζαπμάλεηαη κε ην 20% ηεο βαζκνινγίαο ηεο μέλεο 
γιώζζαο. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο θνηηεηήο λα γίλεη απνδεθηόο ζην πξόγξακκα, ν βαζκόο 
αμηνιόγεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ή ίζνο ηνπ 5.  
 
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζπκπιεξώζεθε ν επηζπλαπηόκελνο Πίλαθαο αμηνιόγεζεο θαη ν 
παξαθάησ Πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ. 
 

Καηάηαξη ηων θοιηηηών ηηρ Σσολήρ ΜησΟΠ για Σποςδέρ Erasmus+ 
 

Ονοματεπώνυμο 
υποψηυίου 

Βαθμολογία Κατάταξη Χώπα – Πανεπιστήμιο 
πποοπισμού  
(1η πποτίμηση)  

ΟΤΡΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ - 1 

Νοπβηγία/  
Stavanger  
N STAVANG01 

 

ΣΕΣΡΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ - 2 

Νοπβηγία/  
Stavanger  
N STAVANG01 

 

ΣΑΡΟΤΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - 3 

Νοπβηγία/  
Stavanger  
N STAVANG01 

 

ΠΑΪΠΟΤΣΛΙΔΗ 
ΑΙΚΑΣΕΡΙΝH 

4.22 
 
4 

Τζεσία/ Charles 
University CZ 
PRAHA 07 
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αο ελεκεξώλσ νη ηξεηο πξώηνη θνηηεηέο (ΟΤΡΛΑ ΒΑΙΛΔΙΟ, ΣΔΣΡΑΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ, 
ΣΑΡΟΤΥΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ) επηιέγνληαη εθηόο αμηνιόγεζεο θαζώο είραλ ήδε αμηνινγεζεί ζην 
ρεηκεξηλό εμάκελν θαη δελ θαηάθεξαλ λα πάλε ζην Παλεπηζηήκην ππνδνρήο είηε ιόγσ 
εζθαικέλεο ελεκέξσζεο από ην Παλεπηζηήκην ππνδνρήο ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο 
αηηήζεσλ είηε ιόγσ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπκε σο Ίδξπκα όζνλ αθνξά ηε 
ζύκβαζή καο κε ην ΙΚΤ θαη ηελ επξσπατθή πιαηθόξκα, γεγνλόο πνπ δελ επέηξεςε ζηνπο 
θνηηεηέο λα έρνπλ εμαζθαιηζκέλε επηρνξήγεζε γηα λα κεηαθηλεζνύλ. 
 
Αο ζεκεησζεί επίζεο όηη ε αίηεζε ηεο θ . Πατπνπηιίδε  αμηνινγήζεθε αιιά δελ πξνθξίλεηαη γηα 
ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα, δεδνκέλνπ όηη ε βαζκνινγία ηεο κε βάζε ηα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο (βιέπε  επηζπλαπηόκελν Πίλαθα) είλαη κηθξόηεξε ηνπ 5.  
Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 
    

 

 
Δ. ηεηαθάθεο  
Δπίθ. Καζεγεηήο 
Τπεύζπλνο Erasmus 
ρνιήο ΜΗΥΟΠ 
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Αξιολόγηζη ηων θοιηηηών ηηρ Σσολήρ ΜΗΧΟΠ για ηο Ππόγπαμμα Δrasmus+ 
 
Πποπηςσιακοί θοιηηηέρ 
 

Ονοματεπώνυμο 
ΠΑΪΠΟΤΣΛΙΔΗ 
ΑΙΚΑΣΕΡΙΝH 

  2012020044 

Έηορ Ππώηηρ Δγγπαθήρ 2012 

Γιανςόμενο εξάμηνο 
ζποςδών καηά ηην 
ημεπομήνια αίηηζηρ 7 

Απιθμόρ Μαθημάηων πος 
έσοςν πεπαζηεί μέσπι 
ζήμεπα εκηόρ Αγγλικών 20 

Σύνολο μαθημάηων 
Ππογπάμμαηορ ζποςδών 
μέσπι ζήμεπα (εκηόρ 
Αγγλικών) 39 

% Μαθημάηων πος 
πέπαζαν 51% 

Σύνολο Βαθμ. X Σ.Β 179.75 

Σύνολο Σ.Β   

Σύνολο Γ. Μ   

Μέζορ Όπορ Μαθημάηων 5.89 

ΞΔΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Αγγλικά 

Ξένη γλώζζα πος έσοςν 
πεπάζει  Αγγλικά 

Πηςσία γλωζζομάθειαρ 

MICHIGAN 
CERTIFICATE 
OF 
COMPETENCY   
IN  ENGLISH   

Σςνηελεζηήρ Ξ.Γ. 6 

Βαθμόρ Αξιολόγηζηρ 4.22 

Χώπα μεηάβαζηρ 

Τζεσία/ 
Charles 

University CZ 
PRAHA 07 

  

Πολωνία/ 
Politechnika 
Wroclawska        

PL 
WROCLAW02 

 


