ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ERASMUS+

ΕΥΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός εξειδικεύει και συμπληρώνει τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό του
προγράμματος ERASMUS+, όπως αυτός αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου
Πανεπιστημίου (http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus). Συνεπώς, για όλα τα θέματα πλην
των αναφερομένων παρακάτω, ισχύει ο κανονισμός του προγράμματος ERASMUS+ του Ιονίου
Πανεπιστημίου.

Α. Κλασσική Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι φοιτητές/φοιτήτριες:
1. Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
2. Φοιτούν κατ’ ελάχιστο στο Β’ έτος σπουδών
3. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών και τα 2/3 όσων
αντιστοιχούν στα επιπλέον εξάμηνα έως αυτό κατά το οποίο αιτούνται για κινητικότητα
4. Στα 2/3 του συνόλου των παραπάνω μαθημάτων να έχουν βαθμό≥ 6,5.
5. Διαθέτουν το επίπεδο γλωσσομάθειας, όπως αυτό καθορίζεται από το πανεπιστήμιο
υποδοχής.

Κριτήρια Επιλογής
1. Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή 36 [ποσοστό 40%]
2. Το σύνολο των μονάδων ECTS που έχουν πιστωθεί σε κάθε φοιτητή
πολλαπλασιαζόμενο επί συντελεστή 1 [ποσοστό 30%]
3. Πέντε (5) επιλέον μόρια για κάθε 0,5 βαθμό πάνω από Μ.Ο. βαθμολογίας 6,5
[ποσοστό 10%]
4. Δύο (5) επιπλέον μόρια για κάθε μάθημα το οποίο έχει αξιολογηθεί με «άριστα»
(≥ 8,5) [ποσοστό 10%]
5. Συνέντευξη υποψηφίου. Για την συνέντευξη ορίζεται τριμελής επιτροπή
αποτελούμενη από: (α) τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος, (β)

τον αναπληρωτή του και (γ) τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η βαθμολόγηση της
συνέντευξης ακολουθεί την κλίμακα 0-10 και προκύπτει από τον μέσο όρο των
επί μέρους βαθμολογιών των μελών της επιτροπής [ποσοστό 10%].
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των πέντε (5) ανωτέρω κριτηρίων. Επικρατέστερος
καθίσταται αυτός που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία.
Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/τριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά
στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις όσων έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν, εξετάζονται μόνο εφόσον
υπάρχουν αδιάθετες θέσεις.

Β. Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση στο ΠΣ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι υποχρεωτική
χωρίς ECTS. Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να την εκπονήσουν και μέσω του Προγράμματος
Erasmus+.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι φοιτητές/φοιτήτριες:
1.
2.

Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Βρίσκονται σε εξάμηνο ≥6ου

3.

Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 2/3 του συνόλου μαθημάτων που αντιστοιχούν στα
προηγούμενα εξάμηνα σπουδών τους
4. Έχουν ΜΟ βαθμολογίας ≥ 6,5.
5. Διαθέτουν το επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β1 στην Αγγλική ή στη γλώσσα της
χώρας υποδοχής.
Πρακτική άσκηση μπορούν να πραγματοποιήσουν και προσφάτως αποφοιτήσαντες φοιτητές αρκεί
να αιτηθούν και οι αιτήσεις τους να εγκριθούν από τη ΓΣ του Τμήματος προ της αποφοιτήσεώς
τους.

