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Κριτήριο 

 
Μόρια χόλια 

1 Επίπεδο ςπουδών 

Προπτυχιακό 10  

Μεταπτυχιακό  15  
Διδακτορικό 20  

2 

Αίτηςη: κίνητρα/λόγοι ςυμμετοχήσ ςτο 
πρόγραμμα 

 1-5 
Στην κρίςη του Συντονιςτή 

Erasmus 

Λαμβάνεται υπόψθ θ εμπεριςτατωμζνθ τεκμθρίωςθ α) των κινιτρων για ςυμμετοχι ςτθν Πρακτικι Άςκθςθ και β) τουσ λόγουσ 
επιλογισ του ςυγκεκριμζνου φορζα υποδοχισ. 

3 
Αναλυτική βαθμολογία (ακαδημαϊκή 

επίδοςη) 
M.O. Βαθμολογίασ Χ 5 

Για μεταπτυχιακοφσ και 
διδακτορικοφσ φοιτητζσ 

λαμβάνεται υπόψη ο βαθμόσ 
πτυχίου 

4 

Γλωςςική επάρκεια  
(με βάςη τη γλώςςα ςυνεργαςίασ ςτο 

Φορζα Τποδοχήσ) 

■ Β1 (μζτρια γνϊςη) 
■ Β2 (Lower-καλή γνϊςη)  

  ■ C1 (Advanced-πολφ καλή 
γνϊςη)  
■ C2 (Proficiency-άριςτη γνϊςη) 

5 
20 
25 
30 

 

Απαιτείται πιςτοποιθτικό επάρκειασ ςτθ γλϊςςα ςυνεργαςίασ με το φορζα υποδοχισ. Σε περίπτωςθ που ο φορζασ υποδοχισ 
απαιτεί περιςςότερεσ τθσ μίασ γλϊςςεσ, κα πρζπει οι υποψιφιοι να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό για όλεσ τισ γλϊςςεσ, ϊςτε 
να πλθροφν το ςυγκεκριμζνο κριτιριο. Στθν περίπτωςθ αυτι προςμετροφνται μόνο τα μόρια τθσ γλϊςςασ με τθν υψθλότερθ 

βακμολογία. 
 



         
 

5 
Γνώςη 2ησ ξζνησ γλώςςασ  10  

Αφορά τθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ πζρα από αυτι-ζσ που απαιτεί ο φορζασ υποδοχισ. Περιςςότερεσ γλϊςςεσ δεν 
προςμετροφνται. 

6 

Επιςτολή αποδοχήσ από φορζα υποδοχήσ  
(letter of acceptance and working 

program) 

αποδοχή με τισ απαραίτητεσ 
πληροφορίεσ 

5 

 

περιγραφή γνωςτικοφ 
αντικειμζνου και καθηκόντων 

10 

αναλυτικό πρόγραμμα τησ 
περιόδου πρακτικήσ ανά μήνα 

10 

αναφορά γλϊςςασ ςυνεργαςίασ 5 

Η επιςτολι αποδοχισ κα πρζπει να περιζχει τισ εξισ πλθροφορίεσ: λογότυποσ του φορζα, ςτοιχεία του υπευκφνου του φορζα 
υποδοχισ που κα υπογράψει τθ ςχετικι ςυμφωνία πρακτικισ άςκθςθσ, ςτοιχεία του αρμόδιου ατόμου του φορζα υποδοχισ 
υπευκφνου τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ (όνομα, ιδιότθτα, διεφκυνςθ, τθλζφωνο & fax). Στθν επιςτολι κα 

αναφζρεται θ αποδοχι του φορζα για τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ (Traineeship) ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ Erasmus+ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα (ζναρξθ-λιξθ) διάρκειασ δφο ζωσ τεςςάρων μθνϊν. Επιπλζον, κα 

περιγράφονται αναλυτικά το λεπτομερζσ πρόγραμμα τθσ περιόδου πρακτικισ άςκθςθσ ανά μινα, τα κακικοντα του 
εκπαιδευόμενου κακϊσ και το γνωςτικό αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ.  

7 

υνάφεια με τα μαθηςιακά αποτελζςματα 
του προγράμματοσ ςπουδών (για 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
ςπουδών)  

ή με την θεματολογία τησ διδακτορικήσ 
διατριβήσ 

 1-20 
Στην κρίςη του Συντονιςτή 

Erasmus 

Εξετάηεται το αντικείμενο ςυνάφειασ απαςχόλθςθσ του φοιτθτι ςτο Φορζα Υποδοχισ ςφμφωνα με αυτά που αναγράφονται 
ςτθν Επιςτολι Αποδοχισ αλλά και τα ςχετικά ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τθ Συνζντευξθ του υποψθφίου.  

8 
υνζντευξη 

vα προςκομίςουν portfolio και  
τεφχοσ παρουςίαςησ του φορζα 

υποδοχήσ 
1-20 

Στην κρίςη του Συντονιςτή 
Erasmus 

Κρίνεται θ δεξιότθτα παρουςίαςθσ του “portfolio” από τον υποψιφιο, το περιεχόμενο αυτοφ και θ ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν 
επιλογι του Φορζα Υποδοχισ. 
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Γνώςη Η/Τ 

βαθμόσ ςτα ςυναφή μαθήματα 4 

 

αναφορά ςε ςχετικζσ εργαςίεσ 
(portfolio) 

4 

τυχόν βεβαιϊςεισ 
παρακολοφθηςησ ςχετικϊν 
μαθημάτων εκτόσ ςχολήσ 

2 

Λαμβάνεται υπόψθ ο βακμόσ τθσ αναλυτικισ βακμολογίασ του φοιτθτι για τα μακιματα Σχεδιαςμόσ με Ηλεκτρονικό 
Υπολογιςτι Ι & ΙΙ, αναφορά ςε εργαςίεσ επεξεργαςμζνεσ με ανάλογα ςχεδιαςτικά προγράμματα οι οποίεσ κα περιζχονται ςτο 
portfolio που κα προςκομίςει ο υποψιφιοσ ςτθ ςυνζντευξθ και τυχόν βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ ςχετικϊν μακθμάτων εκτόσ 

ςχολισ που αφοροφν τισ γνϊςεισ ςχεδιαςτικϊν προγραμμάτων για τθν αρχιτεκτονικι. 

10 

Δεφτερη ςυμμετοχή ςτο πρόγραμμα 
Erasmus 

 -20  

Δεν δίνεται αρνθτικι μοριοδότθςθ ςτουσ φοιτθτζσ που είχαν επιλεχκεί να ςυμμετάςχουν ςτθν Πρακτικι Άςκθςθ για το ζτοσ 
2019-2020, όμωσ λόγω τθσ πανδθμίασ είτε ακφρωςαν είτε δεν ολοκλιρωςαν τθν κινθτικότθτά τουσ. 

11 Κινητικότητα προσ τη χώρα προζλευςησ  -20  


