
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας | Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 
Προγραµµάτων τηλ.: +30 2461056212, 50 | fax: +30 24610-56211 | email: int.relations@uowm.gr 

Ιστότοπος: www.uowm.gr  | ∆ιεύθυνση: Πάρκο Αγ. ∆ηµητρίου, Κοζάνη 50 100 

  
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας                           

Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 

 
 

Κοζάνη, 14/1/2016 

Α.Π. 2982 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στο 

πρόγραµµα Erasmus+ 2016-2017 για σπουδές 

 

Το Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ανακοινώνει 

την έναρξη υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στο πρόγραµµα Erasmus+  για σπουδές 2016-

2017. 

 

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας µπορούν να διανύσουν µία 

περίοδο 3-12 µηνών για σπουδές στο εξωτερικό, σε Ιδρύµατα µε τα οποία το Π∆Μ έχει 

ενεργές ∆ιµερείς συµφωνίες 

http://www.uowm.gr/administration/services/intrelations/erasmus/dimereis-simfonies 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συµµετέχει στο πρόγραµµα 

ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραµµένοι σε κανονικό πρόγραµµα 

σπουδών στο Π∆Μ, σύµφωνα µε τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-

07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείµενη νοµοθεσία 
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2. Υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, 

µεταπτυχιακό, διδακτορικό). Οι προπτυχιακοί φοιτητές κατά τη χρονική στιγµή της 

µετακίνησής τους θα πρέπει είναι εγγεγραµµένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος 

σπουδών.  Κατά συνέπεια, αιτήσεις συµµετοχής µπορούν να υποβληθούν και από το 

πρώτο έτος σπουδών µε τον όρο να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 4 

µαθήµατα του πρώτου έτους. Για τους φοιτητές των µεγαλύτερων ετών, ο ελάχιστος 

αριθµός των µαθηµάτων στα οποία θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς ανέρχεται 

στα 8. 

3. Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωµα εκπόνησης της διπλωµατικής τους 

εργασίας στο εξωτερικό εφόσον έχουν εξασφαλίσει εγγράφως τη σύµφωνη γνώµη 

του επιβλέποντος Καθηγητή στο Π∆Μ και έχει καθοριστεί επιβλέπων Καθηγητής 

στο ίδρυµα  υποδοχής.  

Σηµείωση: Το πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα ύπαρξης των 

«φοιτητών ERASMUS χωρίς υποτροφία» δηλ. φοιτητών που πληρούν τα κριτήρια 

κινητικότητας και επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήµατα της ιδιότητας του 

φοιτητή Erasmus χωρίς να λαµβάνουν υποτροφία κινητικότητας ERASMUS. 

4. Προκειµένου να ικανοποιούνται οι όροι και οι απαιτήσεις του προγράµµατος 

Erasmus+, που αφορούν στον ελάχιστο αριθµό ECTS που πρέπει να συγκεντρώσει 

ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς του για σπουδές, θα πρέπει:  

a. κατά τη χρονική στιγµή υποβολής της αίτησης συµµετοχής για σπουδές, να 

υπολείπονται τουλάχιστον 50ECTS για τη λήψη του πτυχίου. 

b. Κατά την  ηµεροµηνία έναρξης των σπουδών στο εξωτερικό να αποµένουν 

τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη του πτυχίου.  

5. Οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών θα πρέπει, επιπρόσθετα να έχουν 

συµπληρώσει το 90% των ECTS των Υποχρεωτικών Εργαστηριακών Μαθηµάτων 

του εξαµήνου που διανύουν. ∆ηλαδή αν ένας φοιτητής διανύει το έκτο εξάµηνο 

Σπουδών θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα 98 από τα 108 ECTS των Υποχρεωτικών 

Εργαστηριακών Μαθηµάτων. 

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαρκή και αποδεδειγµένη γνώση της γλώσσας στην 

οποία παραδίδονται τα µαθήµατα στο Ίδρυµα Υποδοχής ή της αγγλικής 

7. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν µέσο όρο βαθµολογίας πάνω από 6. 

8. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει I) να βρίσκονται στο 2ο έτος των 

µεταπτυχιακών σπουδών II) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο έτος των 

σπουδών τους. 

Προτεραιότητα δίδεται τους µεταπτυχιακούς φοιτητές που θα εκπονήσουν τη 

διπλωµατική τους εργασία στο εξωτερικό. Η αίτηση των υποψηφίων αυτών θα 

πρέπει να συνοδεύεται και από τη θετική εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή.  Στην 



Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας | Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 
Προγραµµάτων τηλ.: +30 2461056212, 50 | fax: +30 24610-56211 | email: int.relations@uowm.gr 

Ιστότοπος: www.uowm.gr  | ∆ιεύθυνση: Πάρκο Αγ. ∆ηµητρίου, Κοζάνη 50 100 

περίπτωση µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από µεταπτυχιακούς φοιτητές για εκπόνηση 

διπλωµατικής εργασίας, επιλέγονται εκείνοι που µέσω της κινητικότητας Erasmus, 

θα καλύψουν µέρος των υποχρεωτικών µαθηµάτων, που προβλέπονται στο 

πρόγραµµα σπουδών.  

Οι υποψήφιοι διδάκτορες λαµβάνουν την υποτροφία κινητικότητας Erasmus για 

Σπουδές σε δεύτερη προτεραιότητα, προηγούνται δηλαδή οι µεταπτυχιακοί φοιτητές 

(δεδοµένου ότι για τους υποψήφιους διδάκτορες υπάρχουν και άλλα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία για σπουδές στο εξωτερικό). Στην περίπτωση ωστόσο των υποψήφιων 

διδακτόρων, η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τη  θετική εισήγηση της 

τριµελούς επιτροπής. 

9. Φοιτητές οι οποίοι µετακινήθηκαν για σπουδές κατά τα προηγούµενα ακαδ. Έτη στο 

πλαίσιο του προγράµµατος LLP/Erasmus ή Erasmus+, έπονται στον πίνακα 

κατάταξης, εφόσον η αίτησή τους αφορά στον ίδιο κύκλο σπουδών  στον οποίο έχουν 

ήδη µετακινηθεί 

10. Οι φοιτητές δεν µπορούν να επιλέξουν στο Ίδρυµα Προορισµού µαθήµατα στα οποία 

έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Π∆Μ. 

11. Οι συµµετέχοντες φοιτητές θα πρέπει τόσο κατά το χρόνο έναρξης της περιόδου 

κινητικότητας όσο και το χρόνο της επιστροφής τους να  διατηρούν τη φοιτητική 

τους ιδιότητα και ∆ΕΝ µπορούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι για όσο χρονικό 

διάστηµα συµµετέχουν στο πρόγραµµα Erasmus+ για σπουδές. 

12. Κατά το εξάµηνο συµµετοχής στο πρόγραµµα Erasmus+, οι φοιτητές δηλώνουν στις 

γραµµατείες των Τµηµάτων τους µόνο τα χρωστούµενα µαθήµατα προηγούµενων 

ετών καθώς και όσα αποτυπώνονται στη Συµφωνία Μάθησης (Learning Agreement) 

τα οποία θα τρέχουν αντίστοιχα στο αντίστοιχο εξάµηνο σπουδών του εκάστοτε 

Τµήµατος του Π∆Μ. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές δεν µπορούν να λάβουν µέρος στην 

εξεταστική περίοδο στο Π∆Μ, κατά το ακαδηµαϊκό εξάµηνο στο οποίο συµµετέχουν 

στο πρόγραµµα  Erasmus+. Επιτρέπεται ωστόσο η συµµετοχή τους στην 

επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεµβρίου στο Π∆Μ για το σύνολο  των µαθηµάτων 

που περιλαµβάνονται στην δήλωση του κάθε φοιτητή που κατατέθηκε στην αρχή του 

εξαµήνου στην Γραµµατεία του εκάστοτε τµήµατος. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

1. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Επίπεδο γλωσσοµάθειας Γλώσσας χώρας υποδοχής Αγγλικών 

Β1 10 0 

Β2 15 5 

C1 20 10 

C2 30 20 

 

Στην περίπτωση που η οµιλούµενη γλώσσα στη χώρα υποδοχής είναι τα Αγγλικά 

προστίθενται και οι δύο γλώσσες. 

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Βαθµολογία Μόρια 

6,0-6,49 0 

6,5-6,99 10 

7,0-7,49 15 

7,5-7,99 20 

8,0-8,49 25 

8,5-8,99 30 

9,0-9,49 35 

9,5-10 50 

 

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Σε περίπτωση  ισοβαθµίας µεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων ο Ακαδ. 

Υπεύθυνος του Τµήµατος διενεργεί συνέντευξη µε τους ισοβαθµούντες υποψήφιους 

προκειµένου να αξιολογηθούν στοιχεία της προσωπικότητας του φοιτητή καθώς και τα 

πρόσθετα προσόντα που αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σηµείωµα. 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  

 
 

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ECTS 

O  υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 60% των ECTS που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση των σπουδών δηλαδή 145 του Τµήµατος Εικαστικών και 

Εφαρµοσµένων Τεχνών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει συµπληρώσει το 90% των 

ECTS των Υποχρεωτικών Εργαστηριακών Μαθηµάτων του εξαµήνου που διανύει. 

∆ηλαδή αν διανύει το έκτο εξάµηνο Σπουδών θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα 98 από 

τα 108 ECTS των Υποχρεωτικών Εργαστηριακών. 

 Στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση αυτή, δηλαδή παραµείνουν κενές 

θέσεις που δεν καλύπτονται από φοιτητές που έχουν συµπληρώσει το 60% των ECTS, ο 

υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 75% των προβλεπόµενων ECTS µέχρι του 

εξαµήνου φοίτησης στο οποίο βρίσκεται δηλαδή 90 για τους φοιτητές του Τµήµατος 

Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει 

συµπληρώσει το 90% των ECTS των Υποχρεωτικών Εργαστηριακών µαθηµάτων του 

εξαµήνου που διανύει. 

 

2. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Επίπεδο γλωσσοµάθειας Γλώσσας χώρας υποδοχής Αγγλικών 

Β1 5 0 

Β2 10 5 

C1 15 10 

C2 20 20 

 

Στην περίπτωση που η οµιλούµενη γλώσσα στη χώρα υποδοχής είναι τα Αγγλικά 

προστίθενται και οι δύο γλώσσες. 

 

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

Για την αξιολόγηση του καλλιτεχνικού έργου συστήνεται Τριµελής Επιτροπή όπου θα 

συµµετέχει ο Υπεύθυνος Erasmus και δυο ακόµη µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος, εκ των οποίων ο 

ένας/µια θεωρητικός που  θα ορίζει ο Πρόεδρος του Τµήµατος. Στη διαδικασία αξιολόγησης 

θα περιλαµβάνεται υποβολή φακέλου µε έργα του/της υποψήφιου και συνέντευξη. 
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Καλλιτεχνικό έργο Μόρια 

Κανένα 0 

Καλό 20 

Πολύ καλό 35 

Εξαιρετικό 50 

 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Βαθµολογία Μόρια 

6,5-7,5 10 

7,5-8,5 20 

8,5-9,5 30 

9,5-10 40 

 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Σε περίπτωση  ισοβαθµίας αξιολογούνται τα στοιχεία και τα πρόσθετα προσόντα που 

αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σηµείωµα (π.χ. σεµινάρια, συνέδρια, 

διακρίσεις, κ.α.). Τα πρόσθετα προσόντα του βιογραφικού που αποδεικνύονται µε τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά µοριοδοτούνται  µε 1 µόριο το καθένα. 

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

1. Αίτηση  

2. Πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής βαθµολογίας  

3. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα  

4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας. 

5. Οποιαδήποτε βεβαίωση/πιστοποιητικό (αντίγραφο) για απόδειξη εµπειρίας ή 

συµµετοχής σε συνέδρια, θερινά σχολεία, προγράµµατα επιµόρφωσης.  

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  

� Για τους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής στο Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων (Κτίριο 

∆ιοίκησης 3ος όροφος, Κοζάνη, κ. Χριστίνα Πεταλωτή). 

� Για τους φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής και Τµήµατος Εικαστικών και 

Εφαρµοσµένων Τεχνών στο Γραφείο Erasmus στη Φλώρινα (κ. Γρηγοριάδου 

Χριστίνα). 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

29/2/2016 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές και οι φοιτήτριες µπορούν να 

επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών 

Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 

http://www.uowm.gr/administration/services/intrelations/erasmus/outgoing-students-

studies . 
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