Πανεπιζηήμιο Ιυαννίνυν
Σσολή Κοινυνικών Επιζηημών
Τμήμα Ψςσολογίαρ

Κπιηήπια επιλογήρ και καηάηαξηρ θοιηηηών/ηπιυν για μεηακίνηζη ζηο πλαίζιο
ηος ππογπάμμαηορ Erasmus+ για ζποςδέρ ζε Πανεπιζηήμια ηος Εξυηεπικού

Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ θνηηεηώλ/ηξησλ ηνπ ηκήκαηνο Ψπρνινγίαο γηα
ππνηξνθία Erasmus+

Υποτήθιοι πποπηςσιακοί θοιηηηέρ/ηπιερ:
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ:
(α) έρνπλ νινθιεξώζεη ην 2ν έηνο ησλ ζπνπδώλ ηνπο.
(β) έρνπλ θαηνρπξώζεη ην 50% ησλ ECTS ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ δειώζεη
κέρξη ηε ζηηγκή πνπ θαηαζέηνπλ ηελ αίηεζε.
Κπιηήπια επιλογήρ

(Ι) Γενικόρ μέζορ όπορ βαζκνινγίαο ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία έρεη εμεηαζηεί
επηηπρώο ν ελδηαθεξόκελνο/ε θνηηεηήο/ηξηα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ θαηαζέηεη ηελ
αίηεζή ηνπ/ηεο γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα Erasmus+
(ΙΙ) Μέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηυν ςποσπευηικών μαθημάηυν ζηα νπνία έρεη
εμεηαζηεί επηηπρώο ν ελδηαθεξόκελνο/ε θνηηεηήο/ηξηα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ θαηαζέηεη
ηελ αίηεζή ηνπ/ηεο γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα Erasmus+
(III) Αξηζκόο ησλ ECTS πνπ έρεη θαηνρπξώζεη ν θνηηεηήο/ηξηα.
(IV) Απνδεδεηγκέλε γλώζε ηεο γιώζζαο δηδαζθαιίαο ηνπ ηδξύκαηνο ππνδνρήο, κε
αλαθνξά ζηε ζπκθσλία ζην πιαίζην ηνπ Erasmus+ κε ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα
ππνδνρήο.
(V) Πιήξσζε όπνησλ επηπιένλ πξνϋπνζέζεσλ-απαηηήζεσλ πξνθύπηνπλ από ην
πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο.
(VI) Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ππνςεθίνπ θνηηεηή/ηξηαο. Σην βηνγξαθηθό ζεκείσκα ζα
πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα θίλεηξα γηα ηελ αίηεζε κε αλαθνξά ζηηο δπλαηόηεηεο πνπ
πξνζθέξεη ην Πξόγξακκα Erasmus+ αιιά θαη ην ζπγθεθξηκέλν Παλεπηζηήκην
ππνδνρήο. Αλαθέξνληαη επίζεο πξνζσπηθά θίλεηξα, ζηόρνη, εζεινληηθή εξγαζία,
ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, δεκνζηεύζεηο θαη όπνηα άιιε πιεξνθνξία αθνξά ζηελ
πνξεία ζπνπδώλ ηνπ ππνςεθίνπ/αο θαη, θαηά ηε γλώκε ηνπ, ππνζηεξίδεη ηελ
ππνςεθηόηεηά ηνπ.

Σεκείσζε: Η πιήξσζε ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ (I) έσο (IV) ζα πξέπεη λα
απνδεηθλύεηαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.

Καηάηαξη-Μοπιοδόηηζη

Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε αλαθνξά ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα θαη
ππνινγίδεηαη σο εμήο:
(α) (Γεληθόο Μ.Ο. Χ 0,3) + (M.O. ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ X 0,4) + (πειίθν ησλ
ECTS ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία ν θνηηεηήο έρεη εμεηαζηεί επηηπρώο πξνο ηα ECTS
ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία ζα έπξεπε λα είρε εμεηαζηεί επηηπρώο κέρξη ηε ζηηγκή
θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο Χ 3).
(β) Δπίπεδν μέλεο γιώζζαο >Β2 = 3 κνλάδεο.
(γ) Κξηηήξηα βηνγξαθηθνύ (θξηηήξην VI) = από 0,5 έσο 2 κνλάδεο.

Σηε κνξηνδόηεζε έρνπλ πξνηεξαηόηεηα νη θνηηεηέο/ηξηεο σο εμήο:
-

-

Γηδαθηνξηθνί θνηηεηέο (θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο: επίπεδν μέλεο γιώζζαο,
αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα, πξόνδνο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο).
Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα πξώηε θνξά ζε πξόγξακκα
Erasmus.
Υποσημείωση: Πποτεπαιότητα έσοςν οι υοιτητέρ μεγαλύτεπων εξαμήνων.

Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο γίλεηαη θιήξσζε γηα ηηο θελέο ζέζεηο κεηαμύ ησλ
ηζνβαζκνύλησλ ππνςεθίσλ.

