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Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας                           

Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 

 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ : ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Η Επιτροπή Ακαδηµαϊκών Θεµάτων & Προσωπικού και η Οµάδα εργασίας Erasmus του 

Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, στην από 7/10/2015 συνεδρίασή της, ενέκρινε τις 

προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των φοιτητών για τη συµµετοχή στους στο πρόγραµµα 

Erasmus+: ∆ιεθνής Κινητικότητα, για σπουδές σε συνεργαζόµενο Αλβανικό Ίδρυµα.  

 
Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή και προκειµένου οι φοιτητές να έχουν δικαίωµα συµµετοχής 

στο πρόγραµµα Erasmus+ ∆ιεθνής Κινητικότητα θα πρέπει: 

 
1. 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 

2. Υποτροφίες χορηγούνται µόνο σε φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο 

έτος πανεπιστηµιακών σπουδών, είναι δηλαδή εγγεγραµµένοι τουλάχιστον στο 

δεύτερο έτος σπουδών. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν και οι 

µεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Π.∆.Μ. 

a.  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 

3. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει επαρκή γνώση της αλβανικής ή της αγγλικής γλώσσας 

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν µέσο όρο βαθµολογίας πάνω από 6,5. 
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5. 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 

περίπτωση µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από µεταπτυχιακούς φοιτητές για εκπόνηση 

διπλωµατικής εργασίας, επιλέγονται εκείνοι που µέσω της κινητικότητας Erasmus, 

θα καλύψουν µέρος των υποχρεωτικών µαθηµάτων, για τη λήψη του µεταπτυχιακού 

διπλώµατος.  

 


