Αποτελέσματα αιτήσεων φοιτητών
του Τμήματος Πληροφορικής για Erasmus+
ακαδ. έτους 2021-2022
Κέρκυρα, 29-03-2021
Η επιλογή των φοιτητών και του αντίστοιχου Πανεπιστημίου υποδοχής έγινε από
την ακαδημαϊκή υπεύθυνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τσώχου Αγγελική και
επικυρώθηκε από την Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής.
Στα πλαίσια της πρόσκλησης για υποτροφία στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υπεβλήθησαν τέσσερις (4) αιτήσεις φοιτητών για
τα ακόλουθα ιδρύματα υποδοχής, ως εξής:

Α/
Α

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΙΤΗΣΗΣ

1.

Π2019026

284/23-2-2021

2.

Π2018151

314/26-2-2021

3.

Π2018112

315/26-2-2021

4.

Π2016123

283/23-2-2021

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
(με σειρά προτεραιότητας)

ΕΞΑΜΗΝΟ

1. University of Jaen

Χειμερινό

1. University of Lisbon
2. University of Malaga
3. Universitat Rovira I
Virgili, Terragona
1. University of Lisbon
2. University of Regensburg
3. University of Rome
1. Norwegian University of
Science and Technology
2. Vilnius University
3. Sapienza University of
Rome

Εαρινό

Εαρινό

Χειμερινό

Σύμφωνα με το Κανονιστικό πλαίσιο Επιτροπής Erasmus (Άρθρο 6), δικαίωμα
συμμετοχής έχουν όσοι/όσες:
1. είναι κανονικά εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου σε
προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σπουδών με σκοπό την
απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου και του
διδακτορικού
2. είναι

εγγεγραμμένοι

κατ’

ελάχιστον

στο

δεύτερο

έτος

σπουδών

(αποκλειστικά για τους προπτυχιακούς φοιτητές).
3. έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση μαθημάτων του πρώτου
έτους που αντιστοιχούν σε 40 μονάδες ECTS (για τους προπτυχιακούς

φοιτητές).
4. έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση μαθημάτων του πρώτου
εξαμήνου που αντιστοιχούν σε 20 μονάδες ECTS (για τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές).
5. έχουν γλωσσική επάρκεια στο απαιτούμενο επίπεδο που ορίζει το Ίδρυμα
υποδοχής.
Οι τέσσερις αιτήσεις πληρούν τα πέντε ανωτέρω κριτήρια και άρα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
Επιπρόσθετα, βάσει της προκήρυξης δίδεται προτεραιότητα σε φοιτητές που:
-

συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα

-

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

-

δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό για τη λήψη πτυχίου
ECTS μονάδων

Όλοι οι φοιτητές, μετακινούνται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος.
Δεν αναφέρονται στοιχεία σχετικά την ένταξη σε ευπαθείς ομάδες και κανένας
υποψήφιος δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό για τη λήψη πτυχίου
ECTS μονάδων.
Παράλληλα, σύμφωνα μοριοδοτούνται τα παρακάτω κριτήρια ως εξής:


Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή 36
(επειδή το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αφορά σπουδές τεσσάρων (4)
ετών φοίτησης).



Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξεταζόμενων πολλαπλασιαζόμενος επί
συντελεστή 1.



Βαθμολογία σε motivation letter στο οποίο δηλώνονται τα κίνητρα
συμμετοχής στο πρόγραμμα και τα αναμενόμενα οφέλη για τον φοιτητή (έως
10 μόρια).

Η τελική μοριοδότηση των υποψηφίων αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΜΟΡΙΑ

Π2019026

284,12

Π2018151

386,4

Π2018112

387,52

Π2016123

450,24

Βάσει της παραπάνω αξιολόγησης εγκρίνεται η μετακίνηση των φοιτητών στα
κάτωθι ιδρύματα υποδοχής:

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Π2019026
Π2018151
Π2018112
Π2016123

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
University of Jaen
Χειμερινό εξάμηνο
University of Lisbon
Εαρινό εξάμηνο
University of Lisbon
Εαρινό εξάμηνο
Norwegian University of Science and Technology
Χειμερινό εξάμηνο

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω έγκριση θα ισχύσει σε περίπτωση που όλες οι
διμερείς συμφωνίες με τα πανεπιστήμια υποδοχής έχουν υπογραφεί και ισχύουν
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

