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 φοιτητής/τρια πρέπει να είναι εγγεγραµµένος/η στο Πολυτεχνείο Κρήτης και να
πραγµατοποιεί σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου/διπλώµατος του
Ιδρύµατος συµπεριλαµβανοµένου και διπλώµατος διδακτορικού επίπεδου.
2. Ο φοιτητής/τρια πρέπει να είναι εγγεγραµµένος/η τουλάχιστον στο δεύτερο έτος
σπουδών σε έναν από τους τρεις κύκλους σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
3. Στην περίπτωση αίτησης για πρακτική άσκηση η προϋπόθεση (2) δεν ισχύει.
4. 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.
5. 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.
Β. Περίοδος µετακίνησης
Επιλέξιµη περίοδος κινητικότητας φοιτητή/τριας για σπουδές: από 3 έως 12 µήνες
Επιλέξιµη περίοδος κινητικότητας φοιτητή/τριας για πρακτική άσκηση: από 2 έως 12 µήνες
Ο/Η ίδιος/α φοιτητής/τρια µπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ µέχρι 12
µήνες ανά κύκλο σπουδών (πάντα σε συνάρτηση µε τη διαθέσιµη χρηµατοδότηση),
συνεχόµενα ή τµηµατικά και ανεξάρτητα του αριθµού και του είδους της κινητικότητας
(σπουδές ή πρακτική άσκηση).
Η διάρκεια της περιόδου κινητικότητας απόφοιτου του Πολυτεχνείου Κρήτης συνυπολογίζεται
στην ανώτατη περίοδο κινητικότητας των 12 µηνών του κύκλου σπουδών κατά τον οποίο
είχε υποβάλλει την αίτηση του/της.
Γ. Αξιολόγηση και επιλογή εξερχόµενων φοιτητών (outgoing students)
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:
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•

•

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, τo 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.

Σε περίπτωση µεταπτυχιακού/ής ή διδακτορικού/ής φοιτητή/τριας το επιπλέον κριτήριο είναι:
•

Η έγγραφη σύµφωνη γνώµη για την κινητικότητα από το µέλος ΔΕΠ που έχει οριστεί ως
επιβλέπων/ουσα της µεταπτυχιακής, ή διδακτορικής διατριβής του/της.

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 = 0.15
Δ2: Ακαδηµαϊκή Επίδοση (συνδέεται µε τον µέσο όρο βαθµολογίας) µε συντελεστή
βαρύτητας w2 = 0.40
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 =
0.30
Δ4: Έτος Σπουδών µε συντελεστή βαρύτητας w4 = 0.10
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•

Δ5: Κίνητρα συµµετοχής (εδώ λαµβάνονται υπόψη ειδικά θέµατα των Σχολών όπως πχ.
η κατεύθυνση) µε συντελεστή βαρύτητας w5 = 0.05

Πιο αναλυτικά, η µοριοδότηση κάθε δείκτη έχει ως εξής:
Δείκτης Δ1: Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1:
Πίνακας 1
Επίπεδο γλώσσας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ1)

Β1

7

Β2

8

C1

9

C2 ή απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση
τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
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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)

3

9

4

10

5

10

6

8

7

8

Δείκτης Δ5: Μοριοδότηση µε 0, 5 ή 10.
Με βάση τους παραπάνω δείκτες, υπολογίζεται ο Τελικός Βαθµός προπτυχιακών
φοιτητών/τριών (𝛵𝛣!" ) µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, σύµφωνα µε την ακόλουθη
σχέση:
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𝛵𝛣!" = 𝛥! ∗ 0.15 + 𝛥! ∗ 0.40 + 𝛥! ∗ 0.30 + 𝛥! ∗ 0.10 + 𝛥! ∗ 0.05

Μοριοδότηση αιτήσεων µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Για την αξιολόγηση των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, οι δείκτες Δ1-Δ5 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 = 0.15
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 = 0.30
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 = 0.20
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 = 0.30
Δ5: Κίνητρα συµµετοχής (εδώ λαµβάνονται υπόψη ειδικά θέµατα των Σχολών όπως πχ.
η κατεύθυνση) µε συντελεστή βαρύτητας w5 = 0.05

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 (𝛵𝛣!" ) µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, σύµφωνα µε την ακόλουθη
σχέση:

𝑇𝐵!" = 𝛥! ∗ 0.15 + 𝛥! ∗ 0.30 + 𝛥! ∗ 0.20 + 𝛥! ∗ 0.30 + 𝛥! ∗ 0.05

Μοριοδότηση αιτήσεων διδακτορικών φοιτητών/τριών
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
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συµµετοχής, στην κλίµακα βαθµολογίας από 0.00 έως 10.00 και µε χρήση ενδιάµεσων
διαβαθµίσεων εύρους 0.10.

Ε. Τελική κατάταξη
φοιτητών/τριων

υποψηφίων

και

ορισµός

δικαιούχων

ανά

κατηγορία

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 στις ιστοσελίδες των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
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