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Προγράμματα για σπουδές σε άλλα πανεπιστήμια:
Ιεραρχημένα κριτήρια επιλογής

Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τα παρακάτω στάδια.

1 Αποδοχή αίτησης

Εάν δεν πληρούνται τα παρακάνω κριτήρια η αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

1. Επιτυχία σε όλα, πλην το πολύ δύο, από τα «Υποχρεωτικά Μαθήματα» του προγράμματος
σπουδών μέχρι και το εξάμηνο που προηγήθηκε της αίτησης. (Συνιστάται επιτυχία σε όλα
τα Υποχρεωτικά Μαθήματα πριν πραγματοποιηθεί η μετακίνηση).

2. Μέσος όρος βαθμολογίας μεγαλύτερος του 6,0 στα «Υποχρεωτικά Μαθήματα» του προ-
γράμματος σπουδών μέχρι και το εξάμηνο που προηγήθηκε της αίτησης.

3. Το έτος φοίτησης κατά την μετακίνηση πρέπει να είναι το 2ο έως και το 6ο.
4. Ο φοιτητής πρέπει να κατέχει τη γλώσσα η οποία θα του επιτρέψει να παρακολουθήσει

μαθήματα Μαθηματικών Επιστημών στο Ίδρυμα υποδοχής.

2 Κριτήρια κατάταξης

Για την κάλυψη των θέσεων του προγράμματος εξετάζονται κατά σειρά τα ακόλουθα

1. Μέσος όρος βαθμολογίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής).
Βαθμοί με διαφορά έως 0.3 λογίζονται ως ισοδύναμοι.

2. Έτος σπουδών. Συνιστάται η μετακίνηση, κατά σειρά προτεραιότητας, στο 4ο, 3ο, 5ο, 6ο
έτος φοίτησης.

3. Εάν υπάρξει ισοβαθμία στα παραπάνω η κατάταξη καθορίζεται από τον ακριβή μέσο όρο
βαθμολογίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής).

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν για σπουδές είτε πρακτική άσκηση
(με οικονομική υποστήριξη από πρόγραμμα του πανεπιστημίου) έχουν προτεραιότητα έναντι
αυτών που έχουν μετακινηθεί.

3 Έγκριση μετακίνησης

Για την έγκριση της μετακίνησης δίνεται συνέντευξη σε επιτροπή αποτελούμενη από τους
συντονιστές ECTS όπου καθορίζεται (με την σύμφωνη γνώμη τους) το ξένο πανεπιστήμιο για
το οποίο εγκρίνεται η αίτηση και η διάρκειά της σε εξάμηνα. Αυτή θα είναι ένα ακαδημαϊκό
εξάμηνο αφόσον οι πόροι του προγράμματος είναι περιορισμένοι ώστε να εξασφαλίζεται η
μετακίνηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων φοιτητών.
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Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης:
Ιεραρχημένα κριτήρια επιλογής

Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τα παρακάτω στάδια.

1 Αποδοχή αίτησης

Εάν δεν πληρούνται τα παρακάνω κριτήρια η αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

1. Επιτυχία σε τουλάχιστον 150 μ.π. (ή 120 μ.π. προκειμένου για μετακίνηση στο 4ο έτος)
κατά τον χρόνο της αίτησης.

2. Επιτυχία σε όλα, πλην το πολύ ενός, τα «Υποχρεωτικά Μαθήματα» του προγράμματος
κατά τον χρόνο της αίτησης.

3. Το έτος φοίτησης κατά την μετακίνηση πρέπει να είναι το 3ο έως και το 6ο. Μπορεί να
είναι και το 7ο έτος εάν πρόκειται για μετακίνηση μετά την συμπλήρωση των απαιτήσεων
για απόκτηση πτυχίου.

2 Κριτήρια κατάταξης

Για την κάλυψη των θέσεων του προγράμματος εξετάζονται κατά σειρά τα ακόλουθα

1. Συνάφεια της ΠΑ με τις επαγγελματικές διεξόδους του Τμήματος (με ακαδημαϊκά και
επαγγελματικά κριτήρια (*) ).

2. Μέσος όρος βαθμολογίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής).

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν για πρακτική άσκηση (με οικονομική
υποστήριξη από πρόγραμμα του πανεπιστημίου) έχουν προτεραιότητα έναντι αυτών που έχουν
μετακινηθεί.

(*) Παρατηρήσεις: Θεωρούμε τις εξής τρεις κατηγορίες, με σειρά προτεραιότητας:

(i) θέσεις σε εταιρίες, ερευνητικά κέντρα ή άλλους φορείς που έχουν σχέση με θετικές ή οι-
κονομικές επιστήμες (π.χ., quantitative role σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, scientific
computing, στατιστικά και οικονομικά μοντέλα, πληροφορική, κλπ.). Σχολεία είτε οργανι-
σμοί με προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.

(ii) θέσεις που απαιτούν γενικά αριθμητικές γνώσεις (συνήθεις χρηματοοικονομικές εργασίες,
οικονομικά τμήματα οργανισμών, υποστήριξη επιχειρήσεων, κλπ). Σχολεία.

(iii) άλλες θέσεις χωρίς άμεση σχέση με τις θετικές επιστήμες

3 Έγκριση μετακίνησης

Για την έγκριση της μετακίνησης δίνεται συνέντευξη σε επιτροπή αποτελούμενη από τους
ακαδημαϊκούς συντονιστές όπου καθορίζεται (με τη σύμφωνη γνώμη τους) ο φορέας ΠΑ για
το οποίο εγκρίνεται η αίτηση και η διάρκειά της σε μήνες. Αυτή θα είναι έως τρεις μήνες
αφόσον οι πόροι του προγράμματος είναι περιορισμένοι ώστε να εξασφαλίζεται η μετακίνηση
όσο το δυνατόν περισσοτέρων φοιτητών.


