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ΣΠΟΥΔΕΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να λάβουν πληροφορίες και τα απαραίτητα
έγγραφα για τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος
(http://intrel.dev.edu.uoc.gr/intrel/cat12/cat12.html). Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους στο Τμήμα Δ.Σ.
Σπουδές
Οι φοιτητές και φοιτήτριες προκειμένου να μετακινηθούν για σπουδές θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος σπουδών (δηλαδή μπορούν να κάνουν αίτηση από το
δεύτερο εξάμηνο και μετά) και να μην υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών τη στιγμή της αίτησής
τους. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να κατέχουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής
ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το
συγκεκριμένο ίδρυμα. Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας για όλους
τους κύκλους σπουδών και δευτερευόντως φοιτητές άλλων Τμημάτων, εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμες θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί από τους φοιτητές της Κοινωνιολογίας.
Πρακτική
Οι φοιτητές και φοιτήτριες προκειμένου να μετακινηθούν για σπουδές θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει τουλάχιστον το δεύτερο έτος σπουδών (δηλαδή μπορούν να κάνουν αίτηση από
το τέταρτο εξάμηνο και μετά) και να γνωρίζουν αποδεδειγμένα και επαρκώς τη γλώσσα του
φορέα απασχόλησης ( min επίπεδο Β2 του Common European Framework of Languages
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr).
Επίσης, οι φοιτητές και φοιτήτριες δεν θα πρέπει να έχουν υπόλοιπο ECTS μικρότερο από 30
εάν αιτούνται μετακίνηση για ένα εξάμηνο σπουδών/πρακτικής ή 60 ECTS εάν αιτούνται
μετακίνηση για ένα έτος. Διευκρινίζεται ότι το υπόλοιπο ECTS αφορά την περίοδο μετακίνησής
τους και όχι την περίοδο αίτησής τους. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους φοιτητές που
αιτούνται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αφού έχουν πάρει το πτυχίο
τους.
Εφόσον οι υποψήφιοι/ες πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις,
αξιολογούνται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια τα οποία
βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που
θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Erasmus+ Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.).
Διευκρινίζεται ότι πρέπει να καταλήξουμε σε δύο λίστες φοιτητών: α) για σπουδές
και β) για πρακτική άσκηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. Επίπεδο Σπουδών (κριτήριο Α)
Σχετική προτεραιότητα δίνεται στους υποψήφιους διδάκτορες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
έναντι των προπτυχιακών (μοριοδότηση 0,5 βαθμός).
Β. Ακαδημαϊκή Επίδοση - Συνδυαστικός Δείκτης Επίδοσης (κριτήριο Β1 και κριτήριο
Β2)
Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας (με συντελεστή βαρύτητας 60%) (κριτήριο Β1).
Επιπλέον, υπολογίζεται η σχέση εξαμήνου σπουδών με τον αριθμό ECTS μονάδων που έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς ο/η φοιτητής /τρια (κριτήριο Β2). Ο συντελεστής αυτός είναι το
πηλίκο του αριθμού μονάδων ECTS που έχει πετύχει δια του εξαμήνου σπουδών στο οποίο
φοιτά μείον ένα (αφού στο εξάμηνο που φοιτά δεν έχει περάσει κανένα μάθημα ακόμα),
διαιρούμενο δια του μέσου όρου των ECTS που θα έπρεπε να έχει περάσει ανά εξάμηνο (30
ECTS στο προπτυχιακό και στο ΠΜΣ). (Μέγιστη μοριοδότηση 1 βαθμός, όταν έχει
ολοκληρώσει όλα τα ECTS που αντιστοιχούν στο εξάμηνο σπουδών που προηγείται της αίτησής
του/της).
Παράδειγμα: Έστω, προπτυχιακός φοιτητής στο όγδοο εξάμηνο σπουδών ο οποίος έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς 35 μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 183 μονάδες ECTS. Ο συντελεστής
βαρύτητας
στην
προκειμένη
περίπτωση
υπολογίζεται
ως
εξής:
(183/8-1)/30=0,87.
Δεύτερος φοιτητής,
είναι στο 8ο εξάμηνο, έχει ολοκληρώσει 38 μαθήματα και έχει
συγκεντρώσει 200 ECTS. Ο συντελεστής βαρύτητας στην δεύτερη περίπτωση υπολογίζεται ως
εξής: (200/8-1)/30=0,95. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (Μ.Ο. βαθμολογίας και άλλα κριτήρια)
προηγείται στην κατάταξη ο δεύτερος φοιτητής.
Γ. Ξένες Γλώσσες (κριτήριο Γ1 και Γ2)
Μοριοδοτείται ο φοιτητής/τρια που έχει υψηλότερο επίπεδο γνώσης της πρώτης γλώσσας (πχ
διαφορά Lower / Proficiency ή Β2 / C2). (1 βαθμός). Επίσης, η δεύτερη γλώσσα μοριοδοτείται
με 0,5 βαθμό. Εξυπακούεται, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ότι ο φοιτητής που δεν
γνωρίζει τη γλώσσα στο επίπεδο που απαιτεί το Ίδρυμα ή ο Φορέας απασχόλησης που έχει
επιλέξει αποκλείεται.
Δ. Προηγούμενη Μετακίνηση (κριτήριο Δ)
Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν μετακινηθεί ξανά με το πρόγραμμα Erasmus έχουν επιπλέον
μοριοδότηση (1 βαθμός). Φοιτητές /τριες που έχουν ακυρώσει την μετακίνησή τους στο
παρελθόν αδικαιολόγητα ή/και χωρίς να το δηλώσουν εγκαίρως έχουν αρνητική μοριοδότηση (-2
βαθμοί). Σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους ανεξάρτητους των φοιτητών/τριων, δεν θα
εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής (πχ. εκ των υστέρων περικοπή κονδυλίων).

Συνολικά η κατάταξη προκύπτει ως άθροισμα των παραπάνω πέντε κριτηρίων :
=Α[0,5]+[Β1*0,6]+Β2[(=αριθμός ΕCTS /εξάμηνο σπουδών 1/30)]+Γ1[1,0]+Γ2[0,5]+Δ[1 ή μηδέν ή -2]. Μέγιστος βαθμός 10.

Λόγος Μετακίνησης
Εφόσον υπάρχουν δύο χωριστά κονδύλια καταρτίζονται δύο χωριστοί πίνακες με τα ίδια
κριτήρια. Ένας για μετακίνηση για σπουδές και ένας για μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση.

Μετά την κατάταξη των
φοιτητών και φοιτητριών με βάση την παραπάνω
μοριοδότηση πρέπει να ακολουθήσει κατάταξη με βάση τις επιλογές των
πανεπιστημίων (πρώτη, δεύτερη επιλογή κ.ο.κ. του κάθε φοιτητή /τριας).
Σε αυτήν την περίπτωση, υπερισχύει πάντα η κατάταξη με βάση τη μοριοδότηση, άρα οι
πρώτοι στην κατάταξη φοιτητές πηγαίνουν σε όποια επιλογή έχουν κάνει (1, 2η ή 3η).
Πχ. έστω κάποιος φοιτητής Β που έχει επιλέξει ως πρώτη επιλογή το πανεπιστήμιο Βερολίνου
και ως δεύτερη τη Βαρκελώνη. Η πρώτη του επιλογή έχει ήδη καταληφθεί από προηγούμενο
στην κατάταξη (φοιτητή Α). Η δεύτερη επιλογή του είναι πρώτη επιλογή του φοιτητή Γ. Ο
φοιτητής Β θα πάει στη Βαρκελώνη και ο φοιτητής Γ στη δεύτερη επιλογή του. Εάν έχουν
καταληφθεί όλες οι επιλογές ενός φοιτητή από φοιτητές που προηγούνται, αυτός αποκλείεται.
Επίσης θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα χρηματοδοτείται μέρος ή το σύνολο του
χρονικού διαστήματος που αιτείται ο/η φοιτητής/ρια (2, 3, 6 ή 12 μήνες).
Για τη μετακίνηση φοιτητών για σπουδές εγκρίνεται καταρχάς η χρηματοδότηση ενός πλήρους
ακαδημαϊκού εξάμηνου ή τριμήνου, όπως αυτό ορίζεται από το ίδρυμα υποδοχής. Για την
πρακτική άσκηση εγκρίνεται η χρηματοδότηση ενός τριμήνου. Έτσι, εξασφαλίζεται η
χρηματοδότηση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών/τριων, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία για
μετακινήσεις μεγαλύτερου διαστήματος με μηδενική αρχικά χρηματοδότηση. Σε περίπτωση
παράτασης, αυτή μπορεί να χρηματοδοτηθεί σε δεύτερο χρόνο, ως αποτέλεσμα πιθανών
ακυρώσεων των φοιτητών στην πορεία κάθε έτους ή επιπλέον χρηματοδότηση από το ΙΚΥ, αν
υπάρξει. Επίσης, οι φοιτητές/τριες που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα,
μπορούν να μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν
κάποια αποζημίωση ανάλογα με το ύψος των διατιθέμενων κονδυλίων.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
1. Για να είναι επιτυχής η συμμετοχή θα πρέπει:
Στην περίπτωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών: με την ολοκλήρωση
της περιόδου μετακίνησης να έχουν προαγώγιμο
βαθμό στο 50% τουλάχιστον των
δηλωθέντων ECTS για την περίοδο μετακίνησης τους (τουλάχιστον 15 ECTS για ένα ακαδ.
εξάμηνο, και 30 ECTS για ένα ακαδ. Έτος) και βεβαίωση ότι ήταν παρόντες/σες στις εξετάσεις
όλων των μαθημάτων που επέλεξαν, ακόμα και αν απέτυχαν. Στην περίπτωση των υποψηφίων
διδακτόρων θα υποβάλλεται έκθεση του επιβλέποντα την οποία συνυπογράφει ο συντονιστής
Erasmus. Εφόσον οι φοιτητές/τριες δεν εξεταστούν επιτυχώς στις μισές τουλάχιστον από τις
προβλεπόμενες στο ίδρυμα υποδοχής Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για την περίοδο μετακίνησης,
δε θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημά τους, για επόμενη μετακίνηση με το εν λόγω πρόγραμμα.
Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους για
αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά.
Στην περίπτωση της Πρακτικής θα πρέπει ο φορέας απασχόλησης να πιστοποιεί ρητά ότι ο/η
φοιτητής/τρια εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που του/της ανατέθηκαν στο χρονικό διάστημα
μετακίνησής του/της. Εφόσον οι φοιτητές/τριες δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα πρακτικής
τους για την περίοδο μετακίνησης, δε θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημά τους, για επόμενη
μετακίνηση με το εν λόγω πρόγραμμα. Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν το
πρόγραμμα πρακτικής τους για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται
χωριστά.
2. Αναγνώριση μαθημάτων
2.1 Για σπουδές: Τα μαθήματα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια στο ίδρυμα υποδοχής και
τα οποία πρέπει να αντιστοιχηθούν, κατά κανόνα, με ΥΕΠ ή ΕΛΕ σε συνεργασία με τον

Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος, θα αναγνωρίζονται εάν ο φοιτητής εξεταστεί σε αυτά με
επιτυχία. Υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος μας δεν είναι επιλέξιμα για αντιστοίχηση.
Σεμινάρια είναι επιλέξιμα μόνον εφόσον υπάρχει γραπτή βεβαίωση του ιδρύματος υποδοχής ότι
το μάθημα που παρακολούθησε ο /η φοιτητής/τρια εκεί είναι σεμινάριο και αντιστοιχεί το
λιγότερο σε 6 ή 7 ECTS. Μάθημα γλώσσας μπορεί να γίνει δεκτό μόνο ως ΕΛΕ, εφόσον
αντιστοιχεί στα ECTS ενός ΕΛΕ. Μαθήματα που δεν έχουν περιληφθεί στην Αρχική Συμφωνία
Μάθησης (Learning Agreement) ή στην τροποποίηση της Συμφωνίας Μάθησης κατά τη
μετακίνηση (Learning Agreement During Mobility) δεν αναγνωρίζονται. Τυχόν παραπάνω
μαθήματα που έχει κατοχυρώσει ένας/μια φοιτητής/τρια, από τον απαιτούμενο αριθμό για την
απόκτηση του πτυχίου του/της εμφανίζονται υποχρεωτικά στο Παράρτημα Διπλώματος.
2.2 Για την Πρακτική Άσκηση: Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης, αναγνωρίζεται το μάθημα
ΠΡΑΚ500 χωρίς βαθμολογία (ή με βαθμολογία εφόσον υπάρχει εργασία) και 5 ECTS.
Εάν πραγματοποιηθεί δεύτερη πρακτική άσκηση, πάλι μέσω ERASMUS+, αυτή αναγνωρίζεται
σαν μάθημα ΕΛΕ με 5 ECTS.
Εάν έχει εξαντλήσει τα ΕΛΕ, τότε αναγνωρίζονται τα 5 ECTS της πρακτικής και αναγράφονται
στο παράρτημα διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής/τρια δεν απαλλάσσεται από
κάποιο μάθημα.

