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H επιλογή των φοιτητών του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Ο.Π.Α. που θα συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα Erasmus+ γίνεται με βάσει τα εξής κριτήρια: 

 Η εμπρόθεσμη αίτηση των φοιτητών με τα πανεπιστήμια επιλογής τους κατά σειρά 
προτεραιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες. 

 Να καλύπτουν οι αιτούντες φοιτητές τις προϋποθέσεις των πανεπιστημίων 
υποδοχής/επιλογής (επίπεδο γλωσσομάθειας, ελάχιστος αριθμός κατοχυρωμένων ECTS, 
προαπαιτούμενα μαθήματα, κλπ). 

 Το σύνολο των μαθημάτων που έχει περάσει ο υποψήφιος σε σχέση με τα προβλεπόμενα 
σύμφωνα με το εξάμηνο σπουδών του. 

 Ο μέσος όρος στα κατοχυρωμένα μαθήματα του υποψηφίου φοιτητή. 

 Οι υποψήφιοι φοιτητές να βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών (Γ’ και Δ’ 
εξάμηνο) 

 Να έχουν κατοχυρώσει τουλάχιστον δέκα (10) μαθήματα (ή 60 ECTS). 

 
Τα κριτήρια κατάταξης για την τοποθέτηση στα πανεπιστήμια επιλογής για φοιτητές που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus με σειρά βαρύτητας. 
 

1. Ποσοστό κατοχυρωμένων μαθημάτων βάσει μαθημάτων προγράμματος σπουδών για το 
εξάμηνο σπουδών του φοιτητή. 

2. Μέσος όρος βαθμολογίας κατοχυρωμένων μαθημάτων. 

3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για τη γλώσσα διδασκαλίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
αποδοχής των ξένων πανεπιστημίων. 

4. Να πληρούν οι φοιτητές τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις των πανεπιστημίων υποδοχής 
(κατοχυρωμένα ECTS, εξάμηνο σπουδών, προαπαιτούμενα μαθήματα, κλπ). 

5. Οι φοιτητές που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με άλλο συμφοιτητή τους με 
τον οποίο όμως έχουν μεγάλη διαφορά στη σειρά κατάταξης και εμμένουν σε αυτή την 
επιλογή, κατατάσσονται στην σειρά του φοιτητή που είναι χαμηλότερα στην σειρά 
κατάταξης. 

Για τους φοιτητές που σύμφωνα με την κατάταξη τους δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε 
πανεπιστήμιο της αρχικής τους επιλογής γιατί οι διαθέσιμες θέσεις έχουν καλυφθεί, οι 
υπεύθυνοι του τμήματος τους προτείνουν άλλα πανεπιστήμια με γεωγραφική ή ακαδημαϊκή 
συνάφεια με τις αρχικές τους επιλογές στα οποία δεν έχουν καλυφθεί οι διαθέσιμες θέσεις.  

 


