Κανονισμός συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου
Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+
Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας είναι:
1.

Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/η σε πρόγραμμα σπουδών

πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών, πλήρους ή μερικής φοίτησης, στο Πολυτεχνείο
Κρήτης ή σε δι-ιδρυματικό πρόγραμμα σπουδών που έχει συνιδρυθεί και συνδιοργανωθεί
από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο απονέμει κοινό τίτλο σπουδών από τα συμμετέχοντα
Ιδρύματα.
2.

Στην περίπτωση προπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, ο/η φοιτητής/τρια απαιτείται να

έχει κατοχυρώσει, μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησής του/της, το 50% του συνόλου των
πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων που υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει
επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για
πρωτοετείς φοιτητές που βρίσκονται στο A’ εξάμηνο.
3.

Απόφοιτος/η του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα

κινητικότητας πρακτικής άσκησης με την προϋπόθεση ότι έχει επιλεγεί κατά το τελευταίο
έτος των σπουδών του/της. Ο/Η απόφοιτος/η θα πρέπει να πραγματοποιήσει και να
ολοκληρώσει την πρακτική του/της άσκηση στο εξωτερικό το αργότερο εντός ενός έτους μετά
την αποφοίτησή του/της.
4.

Για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών στο πρόγραμμα

κινητικότητας, απαιτείται η σύμφωνη έγγραφη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που έχει οριστεί ως
επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής του/της. Σε περίπτωση που
δεν έχει οριστεί επιβλέπων, τότε απαιτείται η σύμφωνη έγγραφη γνώμη του/της
Διευθυντή/Διευθύντριας του Προγράμματος.
Β. Περίοδος μετακίνησης
1. Σε κάθε κύκλο σπουδών, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει
συνολική περίοδο για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση έως 12 μήνες. Καθώς στις
Πολυτεχνικές Σχολές χορηγείται ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου, στο προπτυχιακό επίπεδο ο/η φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να πραγματοποιήσει
συνολικά έως 24 μήνες σπουδών ή/και πρακτικής άσκησης.
2. Χρηματοδοτούμενη διάρκεια σπουδών: ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο
3. Χρηματοδοτούμενη διάρκεια πρακτικής: 2-3 μήνες
4. Χρηματοδοτούμενη Διάρκεια νέων μορφών κινητικότητας: η ελάχιστη επιλέξιμη και
παρατάσεις υπό προϋποθέσεις: Βραχυχρόνια Κινητικότητα / Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής
Κινητικότητας
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Παρατάσεις: Γίνονται δεκτά αιτήματα παράτασης με ή χωρίς επιχορήγηση εφόσον το αίτημα
είναι επαρκώς τεκμηριωμένο (για παράταση σε σπουδές, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει
να βρει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 15 ECTS για το εξάμηνο για το οποίο
ζητούν παράταση) και υποβληθεί το αργότερο 1 μήνα πριν την αρχικά προγραμματισμένη
λήξη της κινητικότητας.
Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να υποβάλλει παραπάνω από 1 αίτηση στην ίδια
προκήρυξη με την προϋπόθεση ότι τα διαστήματα υλοποίησης είναι διακριτά μεταξύ τους. Η
δεύτερη αίτηση παίρνει χαμηλή προτεραιότητα ως προς τη χρηματοδότηση.
Προηγούμενη συμμετοχή στην ίδια δράση και στο ίδιο Ίδρυμα: Να δίνεται χαμηλή
προτεραιότητα σε φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει περίοδο κινητικότητας στο
παρελθόν.

Γ. Αξιολόγηση και επιλογή εξερχόμενων φοιτητών
Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται
ανά Σχολή και προωθούνται στον Υπεύθυνο Erasmus+ της κάθε Σχολής. Στη συνέχεια,
προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι αιτήσεις διαχωρίζονται
σύμφωνα με το επίπεδο σπουδών, σε τρεις κατηγορίες: σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς
και διδακτορικούς φοιτητές/τριες της Σχολής. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής,
ο Υπεύθυνος Erasmus+ σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Διμερών Συμφωνιών,
λαμβάνουν υπόψη τους τη σειρά προτεραιότητας των πανεπιστημίων που έχουν δηλωθεί
στην αίτηση και ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
•

Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να

παρακολουθήσει, επιπέδου που να ικανοποιεί τα κριτήρια της Διμερούς Συμφωνίας που έχει
συναφθεί με το Ίδρυμα υποδοχής του εξωτερικού και
•

Βιογραφικό σημείωμα που να συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής, σύμφωνα

με τα πρότυπα Europass που παρέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης για τους/τις προπτυχιακούς/ες,
μεταπτυχιακούς/ες και διδακτορικούς/ες φοιτητές/τριες του.
Στην περίπτωση προπτυχιακού/ής φοιτητής/τριας, το επιπλέον κριτήριο που εφαρμόζεται
είναι:
•

Ο/Η φοιτητής/τρια απαιτείται να έχει κατοχυρώσει το 50%, μέχρι τη στιγμή

υποβολής της αίτησης του/της, του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων
που υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης.
Εξαιρούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο Α’ εξάμηνο.
Σε περίπτωση μεταπτυχιακού/ής ή διδακτορικού/ής φοιτητή/τριας το επιπλέον κριτήριο
είναι:
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•

Η έγγραφη σύμφωνη γνώμη για την κινητικότητα από το μέλος ΔΕΠ που έχει οριστεί

ως επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής, ή διδακτορικής διατριβής του/της. Σε περίπτωση
που δεν έχει οριστεί επιβλέπων, τότε απαιτείται η σύμφωνη έγγραφη γνώμη του/της
Διευθυντή/Διευθύντριας του Προγράμματος.
Ο Υπεύθυνος Erasmus+ κάθε Σχολής, σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Σχολών,
συλλέγουν όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση, όπως στην περίπτωση
προπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, το συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων
στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης, αλλά και την
ακαδημαϊκή επίδοση του/της (μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει
μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), ή τον βαθμό πτυχίου/διπλώματος στην περίπτωση
μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας.
Δ. Μοριοδότηση αιτήσεων
Μοριοδότηση αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών/τριών
Για τη μοριοδότηση των αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών/τριών έχουν υιοθετηθεί πέντε
βασικοί δείκτες, με ειδικό συντελεστή βαρύτητας για κάθε έναν από αυτούς:
•

Δ1 Γλώσσα Διδασκαλίας (απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας βάσει διμερούς

συμφωνίας και ΑΣΕΠ) με συντελεστή βαρύτητας w1 = 0.135
•

Δ2: Ακαδημαϊκή Επίδοση (συνδέεται με τον μέσο όρο βαθμολογίας) με συντελεστή

βαρύτητας w2 = 0.36
•

Δ3: Λόγος ECTS (αριθμός μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο/η φοιτητής/τρια ως

προς τον συνολικό αριθμό των μονάδων ECTS που θα έπρεπε να είχε συγκεντρώσει μέχρι και
το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του/της)
πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 10 και με συντελεστή βαρύτητας w3 = 0.27
•

Δ4: Έτος Σπουδών με συντελεστή βαρύτητας w4 = 0.09

•

Δ5: Κίνητρα συμμετοχής (εδώ λαμβάνονται υπόψη ειδικά θέματα των Σχολών όπως

πχ. η κατεύθυνση) με συντελεστή βαρύτητας w5 = 0.045
Σε αυτό το σημείο προστίθεται ένα νέο κοινωνικό κριτήριο
•

Δ6: Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια θεωρείται ως άτομο «με λιγότερες ευκαιρίες»

Εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια ανήκει σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίσει
στη κατηγορία φοιτητών «με λιγότερες ευκαιρίες» όπως αυτές ορίζονται από το ΙΚΥ τότε
λαμβάνει 10 μονάδες ενώ αν δεν ανήκει στη κατηγορία αυτή λαμβάνει 0 μονάδες. Στη
συνέχεια αυτή σταθμίζεται με τον συντελεστή: w6 = 0.1
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Πιο αναλυτικά, η μοριοδότηση κάθε δείκτη έχει ως εξής:
Δείκτης Δ1 Σύμφωνα με τον Πίνακα 1:
Πίνακας 1
Επίπεδο γλώσσας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δι)

Β1

7

Β2

8

C1

9

C2 ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση

10

τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Δείκτης Δ2: Ο μέσος όρος βαθμολογίας στην κλίμακα 0-10, όπως προκύπτει από το
φοιτητολόγιο της αντίστοιχης Σχολής.
Δείκτης Δ3: Ο λόγος του αριθμού μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο/η φοιτητής/τρια
προς τον αριθμό μονάδων που θα έπρεπε να είχε συγκεντρώσει μέχρι και το τελευταίο
εξάμηνο φοίτησης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του/της, πολλαπλασιαζόμενος
με τον συντελεστή 10.
Δείκτης Δ4: Σύμφωνα με τον Πίνακα 2:
Πίνακας 2
Έτος μετακίνησης

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ5)

1

0

2

8

3

9

4

10

5

10

6

8

7

8

8

3

9 και πάνω
Δείκτης Δ5: Μοριόδοτηση με 0, 5 ή 10.

0

Δείκτης Δ6: Μοριοδότηση με 0 ή 10.
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Με βάση τους παραπάνω δείκτες, υπολογίζεται ο Τελικός Βαθμός προπτυχιακών
φοιτητών/τριών (ΤΒΠΦ) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, σύμφωνα με την ακόλουθη
σχέση:
ΤΒΠΦ = Δ1 * 0.135 + Δ2 * 0.36 + Δ3 * 0.27 + Δ4 * 0.09 + Δ5 * 0.045 + Δ6 * 0.10

Μοριοδότηση αιτήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Για την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, οι δείκτες Δ1 έως Δ6 ορίζονται ως
εξής
•

Δ1: Γλώσσα Διδασκαλίας (απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας βάσει

διμερούς συμφωνίας και ΑΣΕΠ) με μοριοδότηση σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και συντελεστή
βαρύτητας w1 = 0.135
•

Δ2: Ακαδημαϊκή Επίδοση (είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των μεταπτυχιακών

μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης στην
κλίμακα 0-10, όπως προκύπτει από το φοιτητολόγιο της αντίστοιχης Σχολής) με συντελεστή
βαρύτητας w2 = 0.27
•

Δ3: Βαθμός πτυχίου προπτυχιακών σπουδών στην κλίμακα 0-10, όπως αυτός

αναγράφεται στο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος που έχει κατατεθεί στην αντίστοιχη Σχολή
του Πολυτεχνείου Κρήτης, με συντελεστή βαρύτητας w3 = 0.18
•

Δ4: Αξιολόγηση ποιοτικών κριτηρίων, όπως δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή

επιστημονικά περιοδικά με κριτές, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα ή/και επαγγελματική εμπειρία του/της υποψηφίου/α, με
συντελεστή βαρύτητας w4 = 0.27
•

Δ5: Κίνητρα συμμετοχής (εδώ λαμβάνονται υπόψη ειδικά θέματα των Σχολών όπως

πχ. η κατεύθυνση) με συντελεστή βαρύτητας w5 = 0.0450
Σε αυτό το σημείο προστίθεται ένα νέο κοινωνικό κριτήριο
•

Δ6: Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια θεωρείται ως άτομο «με λιγότερες ευκαιρίες»

Εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια ανήκει σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίσει
στη κατηγορία φοιτητών «με λιγότερες ευκαιρίες» όπως αυτές ορίζονται από το ΙΚΥ τότε
λαμβάνει 10 μονάδες ενώ αν δεν ανήκει στη κατηγορία αυτή λαμβάνει 0 μονάδες. Στη
συνέχεια αυτή σταθμίζεται με τον συντελεστή: w6 = 0.1

6

Ο δείκτης Δ4 αξιολογείται ποιοτικά σύμφωνα με τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος
του/της υποψήφιου/ας. Η μοριοδότηση του Δ4 γίνεται στην κλίμακα βαθμολογίας από 0.00
έως 10.00 με χρήση ενδιάμεσων διαβαθμίσεων εύρους 0.10. Για τον δείκτη Δ5 εφαρμόζεται
μοριοδότηση με 0, 5 ή 10.
Με βάση τους παραπάνω δείκτες, υπολογίζεται ο Τελικός Βαθμός μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών (ΤΒΜΦ) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, σύμφωνα με την ακόλουθη
σχέση:
ΤΒΜΦ = Δ1 * 0.135 + Δ2 * 0.36 + Δ3 * 0.27 + Δ4 * 0.09 + Δ5 * 0.045 + Δ6 * 0.10
Για την αξιολόγηση των διδακτορικών φοιτητών/τριών λαμβάνονται υπόψη μόνο ποιοτικά
κριτήρια. Ως εκ τούτου, η τελική κατάταξη των υποψηφίων θα βασίζεται στη συνολική
ποιοτική αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος του/της διδακτορικού/ής φοιτητή/τριας
(με κριτήρια όπως δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές,
παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και
επαγγελματική εμπειρία του/της υποψηφίου/α), συμπεριλαμβανομένων και των κινήτρων
συμμετοχής, στην κλίμακα βαθμολογίας από 0.00 έως 10.00 και με χρήση ενδιάμεσων
διαβαθμίσεων εύρους 0.10.
Ε. Τελική κατάταξη υποψηφίων και ορισμός δικαιούχων ανά κατηγορία φοιτητών/τριων
Ο Υπεύθυνος Erasmus+ της κάθε Σχολής συντάσσει τρεις λίστες κατάταξης υποψηφίων
σύμφωνα με τα αποτελέσματα μοριοδότησης των τριών κατηγοριών φοιτητών/τριών. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων μιας κατηγορίας φοιτητών/τριών, και εάν αυτό
κρίνεται απαραίτητο λόγω περιορισμού θέσεων, θα διεξάγεται ανοικτή προς την ακαδημαϊκή
κοινότητα κλήρωση προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική κατάταξη των υποψηφίων ανά
κατηγορία φοιτητών/τριών.
Οι Υπεύθυνοι Erasmus+ κάθε Σχολής καταθέτουν τις τρεις τελικές κατατάξεις κατηγοριών
φοιτητών/τριών των Σχολών τους για έλεγχο και επεξεργασία από το γραφείο Erasmus+ του
Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι τελικοί δικαιούχοι φοιτητές/τριες της κάθε κατηγορίας θα ορίζονται
σύμφωνα με ποσοστά θέσεων επί του συνόλου που διαθέτει το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη
συγκεκριμένη περίοδο. Τα ποσοστά θέσεων που θα είναι διαθέσιμα για κάθε κατηγορία
φοιτητών/τριών θα καθορίζονται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus+ του
Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το γραφείο Erasmus+ και τους Υπεύθυνους Erasmus+
των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων τελικής κατάταξης
κάθε κατηγορίας, αλλά και των τελικών δικαιούχων του προγράμματος μετακίνησης των
τριών κατηγοριών, θα γίνεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus+ του Πολυτεχνείου
Κρήτης.
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ΣΤ. Άλλες ρυθμίσεις
1. Επιτρέπεται στον/στην φοιτητή/φοιτήτρια να συμμετέχει σε Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής
Κινητικότητας, παράλληλα με τη συμμετοχή του/της στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του
εξαμήνου στο οποίο βρίσκεται.
2. Απρόβλεπτα γεγονότα: Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν προβλέπεται ρητά από τον κανονισμό,
λαμβάνεται απόφαση για το ζήτημα που έχει προκύψει από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ή/και
τον Ιδρυματικό Συντονιστή Erasmus σε συνεργασία με το γραφείο Erasmus+
Ζ. Μετά από τις υπ’ αριθμ. 480/31-07-2018 & 491/23-01-2019 αποφάσεις της Συγκλήτου
•

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των εξερχόμενων φοιτητών, οι οποίοι πραγματοποιούν

πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus+ στην εξεταστική περίοδο και
σε ακαδημαϊκές διαδικασίες (εργασίες, projects, υποστήριξη διπλωματικής, κλπ.) της
Σχολής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητικότητάς τους. Επίσης απαλλάσσονται από τις
ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της απουσίας τους για την κινητικότητα
Erasmus+.
•

Δεν επιτρέπεται στους επιλεγέντες μετακινούμενους φοιτητές για πρακτική άσκηση

στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ η αλλαγή φορέα πρακτικής άσκησης μετά την
επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
υπαιτιότητας του φορέα της πρακτικής άσκησης.
•

Οι εξερχόμενοι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε κανένα μάθημα

στο ξένο Ίδρυμα Υποδοχής που έχουν φοιτήσει στο πλαίσιο της κινητικότητας για σπουδές
και που δεν έχουν συγκεντρώσει Πιστωτικές Μονάδες [δηλαδή μηδέν (0) ECTS], να
επιστρέφουν την καταβληθείσα επιχορήγηση. Εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο
φοιτητής/η φοιτήτρια, θα πρέπει να καταθέτει ειδική αίτηση επαρκώς τεκμηριωμένη για
να εξετάζεται από την Επιτροπή και να αποφαίνεται αναλόγως.
•

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης επιλεγέντων φοιτητών για σπουδές στο

εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus+ κατά το χειμερινό εξάμηνο στο εαρινό.
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