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Κριτήριο 

 
Μόρια Σχόλια 

1 Επίπεδο σπουδών 

Προπτυχιακό 10  

Μεταπτυχιακό  15  

Διδακτορικό 20  

2 

Αίτηση: κίνητρα/λόγοι συμμετοχής στο 
πρόγραμμα 

 1-5 
Στην κρίση του Συντονιστή 

Erasmus 

Λαμβάνεται υπόψη η εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση α) των κινήτρων για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση και β) τους λόγους 
επιλογής του συγκεκριμένου φορέα υποδοχής. 

3 
Αναλυτική βαθμολογία (ακαδημαϊκή 

επίδοση) 
M.O. Βαθμολογίας Χ 5 

Για μεταπτυχιακούς και 
διδακτορικούς φοιτητές 

λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
πτυχίου 

4 

Γλωσσική επάρκεια  
(με βάση τη γλώσσα συνεργασίας στο 

Φορέα Υποδοχής) 

■ Β1 (μέτρια γνώση) 
■ Β2 (Lower-καλή γνώση)  

  ■ C1 (Advanced-πολύ καλή 
γνώση)  
■ C2 (Proficiency-άριστη γνώση) 

5 
20 
25 
30 

 

Απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας στη γλώσσα συνεργασίας με το φορέα υποδοχής. Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής 
απαιτεί περισσότερες της μίας γλώσσες, θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσκομίσουν πιστοποιητικό για όλες τις γλώσσες, ώστε 
να πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο. Στην περίπτωση αυτή προσμετρούνται μόνο τα μόρια της γλώσσας με την υψηλότερη 

βαθμολογία. 
 



         

 

5 
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας  10  

Αφορά τη γνώση ξένης γλώσσας πέρα από αυτή-ές που απαιτεί ο φορέας υποδοχής. Περισσότερες γλώσσες δεν 
προσμετρούνται. 

6 

Επιστολή αποδοχής από φορέα υποδοχής  
(letter of acceptance and working 

program) 

αποδοχή με τις απαραίτητες 
πληροφορίες 

5 

 

περιγραφή γνωστικού 
αντικειμένου και καθηκόντων 

10 

αναλυτικό πρόγραμμα της 
περιόδου πρακτικής ανά μήνα 

10 

αναφορά γλώσσας συνεργασίας 5 

Η επιστολή αποδοχής θα πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες: λογότυπος του φορέα, στοιχεία του υπευθύνου του φορέα 
υποδοχής που θα υπογράψει τη σχετική συμφωνία πρακτικής άσκησης, στοιχεία του αρμόδιου ατόμου του φορέα υποδοχής 
υπευθύνου της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης (όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο & fax). Στην επιστολή θα 

αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης (Traineeship) στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διάρκειας δύο έως τεσσάρων μηνών. Επιπλέον, θα 

περιγράφονται αναλυτικά το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης ανά μήνα, τα καθήκοντα του 
εκπαιδευόμενου καθώς και το γνωστικό αντικείμενο της απασχόλησης.  

7 

Συνάφεια με τα μαθησιακά αποτελέσματα 
του προγράμματος σπουδών (για 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
σπουδών)  

ή με την θεματολογία της διδακτορικής 
διατριβής 

 1-20 
Στην κρίση του Συντονιστή 

Erasmus 

Εξετάζεται το αντικείμενο συνάφειας απασχόλησης του φοιτητή στο Φορέα Υποδοχής σύμφωνα με αυτά που αναγράφονται 
στην Επιστολή Αποδοχής αλλά και τα σχετικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη Συνέντευξη του υποψηφίου. 

8 
Συνέντευξη 

vα προσκομίσουν portfolio και  
τεύχος παρουσίασης του φορέα 

υποδοχής 
1-20 

Στην κρίση του Συντονιστή 
Erasmus 

Κρίνεται η δεξιότητα παρουσίασης του “portfolio” από τον υποψήφιο, το περιεχόμενο αυτού και η συζήτηση σχετικά με την 
επιλογή του Φορέα Υποδοχής. 



 

 

 

 

        

 

 

9 

Γνώση Η/Υ 

βαθμός στα συναφή μαθήματα 4 

 

αναφορά σε σχετικές εργασίες 
(portfolio) 

4 

τυχόν βεβαιώσεις 
παρακολούθησης σχετικών 
μαθημάτων εκτός σχολής 

2 

Λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή για τα μαθήματα Σχεδιασμός με Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή Ι & ΙΙ, αναφορά σε εργασίες επεξεργασμένες με ανάλογα σχεδιαστικά προγράμματα οι οποίες θα περιέχονται στο 

portfolio που θα προσκομίσει ο υποψήφιος στη συνέντευξη και τυχόν βεβαιώσεις παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων εκτός 
σχολής που αφορούν τις γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων για την αρχιτεκτονική. 

10 
Δεύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

Erasmus 
 -20  

11 Κινητικότητα προς τη χώρα προέλευσης  -20  


