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ΟΔΗΓΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

 

Το πρόγραμμα ERASMUS+ στοχεύει στην εκπαίδευση, κατάρτιση, ενίσχυση των 

δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στη βελτίωση των επαγγελματικών 

προοπτικών των φοιτητών. Χρηματοδοτεί δράσεις κινητικότητας για (i) σπουδές και (ii) 

πρακτική άσκηση, σε ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς, κ.λπ. της αλλοδαπής που έχουν 

συνάψει σχετική διμερή συμφωνία με το Tμήμα Λογοθεραπείας. Οι ενδιαφερόμενοι 

φοιτητές μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, 

τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού, τις προϋποθέσεις επιλογής κ.ά. στις πιο 

κάτω ιστοσελίδες: 

 

Κινητικότητα για σπουδές 

http://erasmus.uoi.gr/info/52/kinitikotita-foititon-me-skopo-tis-spoydes  

 

Κινητικότητα για πρακτική άσκηση 

http://erasmus.uoi.gr/info/60/kinitikotita-foititon-me-skopo-tin-praktiki-askisi  

 

Διμερείς συμφωνίες 

 

http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus  

 

Ειδικά για το Τμήμα Λογοθεραπείας στους παρακάτω συνδέσμους 

 

Κανονισμός Erasmus+ του Tμήματος Λογοθεραπείας 

 

 

 

http://erasmus.uoi.gr/info/52/kinitikotita-foititon-me-skopo-tis-spoydes
http://erasmus.uoi.gr/info/60/kinitikotita-foititon-me-skopo-tin-praktiki-askisi
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus
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Κανονισμός επιλογής και κατάταξης των φοιτητών του Τμήματος Λογοθεραπείας 

υποψηφίων για υποτροφία Erasmus+  

 

Επιπλέον των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τo 

Τμήμα Λογοθεραπείας, αποφασίζει τα παρακάτω κριτήρια για την επιλογή και κατάταξή 

των υποψηφίων για υποτροφία Erasmus+ φοιτητών του: 

Α. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών του Τμήματος Λογοθεραπείας 

Β. Κατανομή των διαθέσιμων υποτροφιών που θα χρηματοδοτηθούν ανά κατηγορία, 

(υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές διπλώματος εξειδίκευσης 

(Masters) και προπτυχιακοί), και 

Γ. Κατάταξη των υποψηφίων σε κάθε κατηγορία. 

 
Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Οι φοιτητές που μετακινούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus είναι 

πρεσβευτές του Τμήματος Λογοθεραπείας στους φορείς υποδοχής. Εκεί ο φοιτητής θα 

αποκομίσει αυξημένη εμπειρία και προσόντα τόσο ως προς την εκπαιδευτική του 

διαδικασία όσο και στην αλληλεπίδραση/διάχυση με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για 

την όσο το δυνατόν καλύτερη διασφάλιση αυτών των στόχων του προγράμματος τα 

ακόλουθα κριτήρια αποτελούν την ελάχιστη προϋπόθεση επιλογής ενός υποψηφίου για 

την υποτροφία Erasmus+: 

 

Α.1. Υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές  

 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (STUDY): 

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του 

Προγράμματος Erasmus+, συνοπτικά είναι: 

1. Να μην είναι μεγαλύτερο από Ζ’ εξάμηνο (έως και Ζ’ εξάμηνο) 1 

2. Ο αριθμός των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής 

3. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,0 

4. Η γνώση α΄ ξένης γλώσσας 

5. Η γνώση β΄ ξένης γλώσσας 

6. Τα κίνητρα συμμετοχής του στο πρόγραμμα 

 

 
1 Εκτός ειδικών περιπτώσεων 
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7. Η δραστηριοποίηση του για τη σύναψη νέας συνεργασίας με Ίδρυμα του 

εξωτερικού 

 

Αλγόριθμος κατάταξης: Η κατάταξη της Επιτροπής ERASMUS+ για υποτροφία Σπουδών, 

λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω κριτήρια και η βαθμολογία εξάγεται ως εξής: 

1. Μέσος όρος μονάδων ECTS ανά εξάμηνο (30%): Πλήθος ECTS/εξάμηνο φοίτησης 

2. Μέτρηση Αποδοτικότητας Φοιτητή (40%): Μ.Ο. Βαθμολογίας 

3. Γνώση Α΄ Ξένης Γλώσσας (20%): Πιστοποίηση επιπέδου Β1 - 5 points, Πιστοποίηση 

επιπέδου Β2 (Lower)- 10 points, Πιστοποίηση επιπέδου Γ1 (Advanced) - 15 points, 

Πιστοποίηση επιπέδου Γ2 (Proficiency)- 20 points 

4. Γνώση Β΄ Ξένης Γλώσσας 5%: Πιστοποίηση επιπέδου Β1 - 5 points, Πιστοποίηση 

επιπέδου Β2 (Lower)- 10 points, Πιστοποίηση επιπέδου Γ1 (Advanced) - 15 points, 

Πιστοποίηση επιπέδου Γ2 (Proficiency)- 20 points 

5. Κίνητρα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (5%): Επιβράβευση φοιτητών που 

επιδεικνύουν υψηλά κίνητρα για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Το κριτήριο αυτό 

λειτουργεί συνδυαστικά με τη συνάντηση – συζήτηση των φοιτητών με τον Τμηματικό 

Υπεύθυνο ERASMUS. Στη συνάντηση οι φοιτητές αυτοπαρουσιάζονται, εκφράζουν τα 

κίνητρα για τη συμμετοχή τους και αναδεικνύουν τις ερευνητικές-ακαδημαϊκές-

κοινωνικο-πολιτισμικές δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτουν καθώς και τη διάθεσή 

τους να εργαστούν σ’ ένα διεθνές περιβάλλον διαφορετικότητας και πολύ-

πολιτισμικότητας. 

6. Επιβράβευση φοιτητών που με τη βοήθεια του Τμηματικού Υπευθύνου έκαναν τη 

διαδικασία υπογραφής Inter-Institutional Agreement με κάποιο Ίδρυμα του εξωτερικού 

(+1 βαθμός). 

 

Ο κάθε υποψήφιος δημιουργεί το επόμενο άθροισμα (Συνολική Μοριοδότηση, ΣΜ) 

 

  = 0,3*(ECTS/εξάμηνο φοίτησης)+0,4*( Μ.Ο. Βαθμολογίας)+0,2*(Γνώση Α΄ Ξένης 

Γλώσσας)+0,05*(Γνώση Β΄ Ξένης Γλώσσας)+ Επιβράβευση υπογραφής Inter-Institutional Agreement 

 

 

Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (INTERNSHIP): 

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για πρακτική στο εξωτερικό μέσω του 

Προγράμματος Erasmus, συνοπτικά είναι: 

1. Να έχει περάσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα για να πάρει πρακτική άσκηση 

όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από το Τμήμα  
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2. Ο αριθμός των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής 

3. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,0 

4. Η γνώση α΄ ξένης γλώσσας 

5. Η γνώση β΄ ξένης γλώσσας 

6. Τα κίνητρα συμμετοχής του στο πρόγραμμα 

7. Η δραστηριοποίηση του για τη σύναψη νέας συνεργασίας με Ίδρυμα του 

εξωτερικού 

 

Αλγόριθμος κατάταξης: Η κατάταξη της Επιτροπής ERASMUS+ για υποτροφία Σπουδών, 

λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω κριτήρια και η βαθμολογία εξάγεται ως εξής: 

1. Εάν έχει περάσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα παίρνει βαθμό 1 διαφορετικά 0 

2. Μέσος όρος μονάδων ECTS ανά εξάμηνο (30%): Πλήθος ECTS/εξάμηνο φοίτησης 

3. Μέτρηση Αποδοτικότητας Φοιτητή (40%): Μ.Ο. Βαθμολογίας 

4. Γνώση Α΄ Ξένης Γλώσσας (20%): Πιστοποίηση επιπέδου Β1 - 5 points, Πιστοποίηση 

επιπέδου Β2 (Lower)- 10 points, Πιστοποίηση επιπέδου Γ1 (Advanced) - 15 points, 

Πιστοποίηση επιπέδου Γ2 (Proficiency)- 20 points 

5. Γνώση Β΄ Ξένης Γλώσσας 5%: Πιστοποίηση επιπέδου Β1 - 5 points, Πιστοποίηση 

επιπέδου Β2 (Lower)- 10 points, Πιστοποίηση επιπέδου Γ1 (Advanced) - 15 points, 

Πιστοποίηση επιπέδου Γ2 (Proficiency)- 20 points 

6. Κίνητρα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (5%): Επιβράβευση φοιτητών που 

επιδεικνύουν *κίνητρα για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Το κριτήριο αυτό λειτουργεί 

συνδυαστικά με τη συνάντηση – συζήτηση των φοιτητών με τον Τμηματικό Υπεύθυνο 

ERASMUS. Στη συνάντηση οι φοιτητές αυτοπαρουσιάζονται, εκφράζουν τα κίνητρα για 

τη συμμετοχή τους και αναδεικνύουν τις ερευνητικές-ακαδημαϊκές-κοινωνικο-

πολιτισμικές δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτουν καθώς και τη διάθεσή τους να 

εργαστούν σ’ ένα διεθνές περιβάλλον διαφορετικότητας και πολύ-πολιτισμικότητας. 

7. Επιβράβευση φοιτητών που με τη βοήθεια του Τμηματικού Υπευθύνου έκαναν τη 

διαδικασία υπογραφής Inter-Institutional Agreement με κάποιο Ίδρυμα του εξωτερικού 

(+1 βαθμός). 

 

Ο κάθε υποψήφιος δημιουργεί το επόμενο άθροισμα (Συνολική Μοριοδότηση, ΣΜ) 
 

  = Προαπαιτούμενα πρακτικής*[0,3*(ECTS/εξάμηνο φοίτησης)+0,4*( Μ.Ο. 

Βαθμολογίας)+0,2*(Γνώση Α΄ Ξένης Γλώσσας)+0,05*(Γνώση Β΄ Ξένης Γλώσσας)+ Επιβράβευση 

υπογραφής Inter-Institutional Agreement] 
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ: 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με την ΣΜ στο αίτημά τους για σπουδές ή 

πρακτική.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει εκείνος με τη συνολικά υψηλότερη 

μοριοδότηση των υποχρεωτικών μαθημάτων.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση. 

 

Α.2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές διπλώματος εξειδίκευσης (Masters)  

Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών διπλώματος εξειδίκευσης για 

σπουδές ή πρακτική στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+, συνοπτικά είναι: 

• να έχει πετύχει σε όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ του 1ου εξαμήνου.  

• να έχει την έγκριση, για τη μετάβασή του στο εξωτερικό μέσω του Erasmus, του 

Επιβλέποντος της Διατριβής του Master του, και  

• να έχει την σύμφωνη γνώμη, για τη μετάβασή του στο εξωτερικό μέσω του 

Erasmus, του Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.  

 

Α.3. Υποψήφιοι Διδάκτορες  

Ο Υποψήφιος Διδάκτορας είναι επιλέξιμος αρκεί να βεβαιώνεται η συγκατάθεση του 

Επιβλέποντα Καθηγητή του για τη μετάβασή του στο Εξωτερικό για τη συγκεκριμένη 

υποτροφία. 

 

 

Β. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ERASMUS  

Οι υποψήφιοι καταθέτουν τις αιτήσεις της υποψηφιότητάς τους στο Γραφείο Διεθνών 

Σχέσεων του Πανεπιστημίου. Στην αίτηση αναγράφουν τη χώρα υποδοχής και την 

περίοδο που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν, καθώς και την περίοδο (εάν επιθυμούν) 

που θα ήθελαν να μεταβούν στο Εξωτερικό χωρίς χρηματοδότηση (zero grands). 

 Υπάρχουν 3 κατηγορίες Υποτρόφων Erasmus: 

• Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ),  

• Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) Διπλώματος Εξειδίκευσης (Masters), και  

• Προπτυχιακοί Φοιτητές (ΠΦ) (συμπεριλαμβάνονται και οι τελειόφοιτοι)  

Σε σειρά αξιολόγησης, ως πιο «ώριμη» υποτροφία θεωρείται αυτή του ΥΔ, μετά του ΜΦ 

και μετά του ΠΦ (ΥΔ > ΜΦ > ΠΦ).  

Για την κατανομή των θέσεων το Τμήμα Λογοθεραπείας υιοθετεί τη σχέση ΥΔ / ΜΦ / 

ΠΦ = 1 / 2 / 3 Η σχέση αυτή έχει δύο άξονες: • (ΥΔ + ΜΦ) / ΠΦ = 1 / 1, και • ΥΔ / ΜΦ = 

1 / 2. 
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 Οι τυχόν κενές θέσεις που παραμένουν αδιάθετες ανά κατηγορία μετά την πρώτη 

αξιολόγηση των αιτήσεων ανακατανέμονται με βάση τη σχέση ΥΔ / ΜΦ / ΠΦ = 1 / 2 / 3. 

Εάν, λόγω της διαθέσιμης χρηματοδότησης, δεν ικανοποιείται ακριβώς η σχέση αυτή, 

τότε από τις εναλλακτικές προτάσεις προκρίνεται αυτή που είναι πιο κοντά, 

μαθηματικά, στη σχέση (ΥΔ + ΜΦ) / ΠΦ = 1 / 1, με προτεραιότητα στις θέσεις για ΥΔ + 

ΜΦ.  

Ο Τμηματικός Υπεύθυνος του Erasmus, πρώτα θα ελέγξει ποιες υποψηφιότητες 

μπορούν να αξιολογηθούν και ποιες όχι επειδή δεν πληρούν τα Κριτήρια που 

αναφέρθηκαν στην ενότητα Α. Από τις υποψηφιότητες που πληρούν τα Κριτήρια της 

ενότητας Α, ο Τμηματικός Υπεύθυνος αξιολογεί τις αιτήσεις, σε κάθε κατηγορία και 

προτείνει για χρηματοδότηση, ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το Τμήμα 

Λογοθεραπείας.  

 

 

Γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Η κατάταξη των υποψήφιων φοιτητών γίνεται ξεχωριστά για κάθε Κατηγορία.  

 

Γ.1. Προπτυχιακοί φοιτητές (ΠΦ)  

Η κατάταξη γίνεται με βάση το ΣΜ για Σπουδές ή για Πρακτική αντίστοιχα τη στιγμή της 

υποβολής της αίτησης από τα συνημμένα, στην αίτηση, αντίγραφα όπως περιγράφονται 

παραπάνω. 

 

Γ.2. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) Διπλώματος Εξειδίκευσης (Masters)  

Η κατάταξη γίνεται με βάση το Μέσο Όρο βαθμολογίας (ΜΟ) στα μαθήματα του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από το 

συνημμένο, στην αίτηση, αντίγραφο της Αναλυτικής Βαθμολογίας. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας επιλέγεται ο φοιτητής που έχει πετύχει στα περισσότερα μαθήματα. Εάν και 

πάλι υπάρχει ισοβαθμία τότε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίζει 

με βάση επιπρόσθετα κριτήρια (όπως δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια, 

εξετάσεις κ.λπ.).  

 

Γ.3. Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ)  

Το Τμήμα Λογοθεραπείας θεωρώντας ότι:  

• όλες οι Διδακτορικές Διατριβές που εκπονούνται στο Τμήμα είναι αξιόλογες και 

ισότιμες επιστημονικά,  
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• εφόσον ο Επιβλέπων Καθηγητής εγκρίνει τη μετάβαση του Υποψηφίου 

Διδάκτορα στο Εξωτερικό για την περαιτέρω εξειδίκευσή και εκπαίδευσή του 

αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει καλή απόδοση στη 

Διδακτορική του Διατριβή, και  

• κανείς δεν μπορεί να υπεισέρθει σε αξιολόγηση των υποψηφίων για την 

υποτροφία Erasmus+ με την απόδοση στη Διδακτορική τους Διατριβή, επειδή το 

τελευταίο είναι αποκλειστική ευθύνη του Επιβλέποντος και της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής.  

 

Η κατάταξη των Υποψηφίων Διδακτόρων για τις υποτροφίες Erasmus γίνεται με βάση το 

Βαθμό του ΜΔΕ που έχει κατατεθεί στο Τμήμα με την αίτηση υποψηφιότητας για 

Διδακτορικό. Υπερέχει ο υποψήφιος που είναι κάτοχος Διπλώματος Εξειδίκευσης (π.χ. 

Masters) σε σχετικό με την Λογοθεραπεία αντικείμενο έναντι υποψηφίου χωρίς ΜΔΕ.  

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο φοιτητής που έχει πετύχει στα περισσότερα 

μαθήματα. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία τότε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

μπορεί να αποφασίζει με βάση επιπρόσθετα κριτήρια (όπως δημοσιεύσεις, 

παρουσιάσεις σε συνέδρια, εξετάσεις κλπ). Τμηματική υπεύθυνη του προγράμματος 

είναι η Αν. Καθηγήτρια κα Ευγενία Τόκη.  

 

Πριν την δημοσίευση της προκήρυξης συμμετοχής στο πρόγραμμα, η διεύθυνση 

Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με την επιτροπή ERASMUS+ και την 

τμηματική υπεύθυνη οργανώνει ενημερωτική συνάντηση για τους ενδιαφερόμενους.  

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχονται από την 

ιστοσελίδα του Τμήματος Λογοθεραπείας: https://slt.uoi.gr/erasmus/ 

 
 

Ο παραπάνω οδηγός και τα κριτήρια επιλογής επικαιροποιήθηκαν από την 

Αρ.44η/29.06.2022 Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογοθεραπείας. 


