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Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας                           

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

 
 

Κοζάνη, 5/1/2017 

Α.Π. 2842 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο 

πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018 για σπουδές 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει 

την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+  για σπουδές 2017-

2018. 

 

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να διανύσουν μία 

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

ενεργές Διμερείς συμφωνίες 

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

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

28/2/2017 
 



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

Ιστότοπος: www.uowm.gr  | Διεύθυνση: Πάρκο Αγ. Δημητρίου, Κοζάνη 50 100 

 

 

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 ΠΔΜ, 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 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 ΠΔΜ 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. Δηλαδή αν ένας φοιτητής διανύει το έκτο εξάμηνο 

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

Εργαστηριακών Μαθημάτων. 
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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 

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 ΠΔΜ. 

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 ΔΕΝ 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 ΠΔΜ. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην 

εξεταστική περίοδο στο ΠΔΜ, κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα  Erasmus+. Επιτρέπεται ωστόσο η συμμετοχή τους στην 

επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου στο ΠΔΜ για το σύνολο  των μαθημάτων 
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που περιλαμβάνονται στην δήλωση του κάθε φοιτητή που κατατέθηκε στην αρχή του 

εξαμήνου στην Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

1. ΕΠΙΠΕΔΟ 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. 
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Δικαιολογητικά και Οδηγίες για την υποβολή της αίτηση συμμετοχής  

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, 2017-2018, των φοιτητών 

και φοιτητριών της Παιδαγωγικής Σχολής, θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω της online 

φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://sites.google.com/view/erasmus. 

 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής: 

1. Αναλυτική βαθμολογία για τις μέχρι τώρα σπουδές, η οποία θα αναφέρει 

a.  τα ECTS των μαθημάτων στα οποία έχετε εξεταστεί επιτυχώς (όχι μόνο 

διδακτικές μονάδες – ΔΜ)  

b. το μέσο όρο βαθμολογίας.  

Στοιχεία αυτού του εγγράφου θα χρειαστούν για τη συμπλήρωση της 

ηλεκτρονικής αίτησης. Παράλληλα, θα το ‘ανεβάστε’ σε μορφή PDF ή JPG 

στο σύστημα.   

Την Αναλυτική Βαθμολογία  μπορείτε να το προμηθευθείτε από τη 

Γραμματεία του Τμήματός σας [ΠΤΔΕ - email στην κ. Ηλιάδου Μάρθα 

(miliadou@uowm.gr), ΠΤΝ email στον κ. Μυρωνίδη Νικόλαο 

(nmironidis@uowm.gr)]. 

2. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας, όπως Αγγλικών [π.χ. CERTIFICATE 

OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE, INTERNATIONAL 

ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), κτλ], Γαλλικών (π.χ., ALLIANCE 

FRANCAISE, D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES, κτλ), ή και όποιο άλλο. Από τα 

πιστοποιητικά αυτά θα αναφέρετε το επίπεδο γλωσσομάθειας (π.χ. B1, B2, C1, C2) 

και τον τίτλο του πιστοποιητικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά το 

επίπεδο γλωσσομάθειας του πτυχίου σας μπορείτε να συμβουλευθείτε την 

ιστοσελίδα http://uowm.gr/wp-content/uploads/2014/09/Titloi_glossomatheias-

Tropos_apodeixis.pdf.  Επίσης, και τα ίδια τα πιστοποιητικά θα τα ‘ανεβάστε’ στο 

σύστημα ως PDF ή JPG.  

3. Όσα άλλα πιστοποιητικά από συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια έχετε. Τα 

πιστοποιητικά αυτά προσμετρώνται μόνο σε περίπτωση ισoβαθμίας και ΔΕΝ θα 

‘ανέβουν’ στο σύστημα, αλλά θα αναφέρετε μόνο τον αριθμό τους.  
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Όσοι/σες τελικά επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ θα 

προσκομίσουν όλα τα παραπάνω πρωτότυπα έγγραφα στους υπεύθυνους ERASMUS 

των Τμημάτων τους για έλεγχο και επιβεβαίωση.  

Προσοχή! Δεν υπάρχει η δυνατότητα να σώσετε στην on line αίτηση τα στοιχεία που 

έχετε συμπληρώσει και να επανέρθετε. Για αυτό θα πρέπει, πριν συμπληρώσετε την 

αίτηση, να έχετε συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς επίσης και 

επίσης να συμπληρώσετε την αίτηση προσεκτικά για να αποφευχθούν τυχόν λάθη. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήστε με τους 

Τμηματικά Υπεύθυνους για το πρόγραμμα ERASMUS+: 

- Για το Τμήμα Νηπιαγωγών: Αν. Καθηγήτρια  κ. Παπαδοπούλου Πηνελόπη 

(ppapadopoulou@uowm.gr)  

- Για το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Επ. Καθηγητή κ. Μαλανδράκη Γεώργιο 

(gmalandrakis@uowm.gr).  

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+  στην ιστοσελίδα του Γραφείο Διεθνών 

Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

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

studies . 

 

Η Υπεύθυνη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & 

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

 

Χριστίνα Πεταλωτή 
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