Κριτήρια επιλογής:
1. Να έχετε περάσει τουλάχιστον 7 από τα 8 μαθήματα του 1ου έτους, μέχρι και την
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου/Ιανουαρίου. Θα πρέπει δηλαδή να έχετε
προβιβάσιμο βαθμό σε τουλάχιστον 7 μαθήματα του 1ου έτους πριν την μετακίνησή
σας.
2. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις
προτεραιότητα επιλογής δίνεται στη φοιτήτρια ή φοιτητή με το μεγαλύτερο μέσο όρο
βαθμολογίας τη στιγμή της αίτησης. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου λαμβάνονται
υπόψη όλα τα μαθήματα, βάζοντας μηδέν σε όποιο μάθημα δεν έχετε δώσει εξετάσεις
ή δεν έχετε προβιβάσιμο βαθμό.
3. Η μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus μπορεί να γίνει για 1 ή 2 εξάμηνα (1 έτος).
Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που υπάρχει αίτηση για το ίδιο πανεπιστήμιο από
άλλο φοιτητή, ανεξάρτητα από το βαθμό σας. Δεν μπορεί δηλαδή κάποια/ος να πάρει
ετήσια υποτροφία όταν υπάρχει ζήτηση και από άλλον συνάδελφο. Αυτός που έχει το
μεγαλύτερο βαθμό, επιλέγει πρώτος το εξάμηνο που θέλει να μετακινηθεί.
4. Το Τμήμα δεν ορίζει προϋπόθεση ξένης γλώσσας για εξερχόμενους φοιτητές πέρα από
τη γνώση αγγλικής. Ωστόσο το πανεπιστήμιο υποδοχής μπορεί να έχει τέτοιες
απαιτήσεις. Πχ να γνωρίζετε Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά, ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
Ενημερωθείτε σχετικά από το πανεπιστήμιο υποδοχής, και από το τις σχετικές
συμβάσεις συνεργασίας που έχει υπογράψει το παν/μιο Ιωαννίνων. Ο βαθμός (ή η
απαλλαγή) από τα μαθήματα αγγλικών στο τμήμα μας είναι επαρκής πιστοποίηση.
5. Για τη σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων υπερβαίνει τις
διαθέσιμες θέσεις λαμβάνεται υπόψη ο μέσος βαθμός σας στο σύνολο των μαθημάτων
που έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία 3 εξάμηνα των σπουδών σας. Υπολογίζεται ως
εξής:
 Αθροίστε τους βαθμούς όλων των μαθημάτων που έχετε δηλώσει/παρακολουθήσει
μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική Φεβρουαρίου.
 Αθροίστε όλους τους βαθμούς, ακόμη και το 1 ή το 2 (0 αν δεν έχετε συμμετάσχει
στις εξετάσεις).
 Διαιρέστε με το πλήθος των μαθημάτων.
 Αυτός είναι ο τρέχων ΜΟ της βαθμολογίας σας.
 Αν είστε στο 1ο έτος, το πλήθος μαθημάτων είναι 4 (1ο εξάμηνο), αν είστε στο 2
έτος, το πλήθος μαθημάτων είναι 12 (1ο+2ο+3ο εξάμηνο), κ.τλ.

