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Οι φοιτητές του ΠΤΠΕ (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) έχουν την απόλυτη προτεραιότητα για 
συμμετοχή στο πρόγραμμα ως προς τις συμφωνίες του Τμήματος, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του 
ΠΤΠΕ, σε σχέση με τους φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΠΚ.  
Δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΤΠΕ έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έναντι 
των προπτυχιακών φοιτητών, εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια του ΠΤΠΕ. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, αυτοί καλύπτουν κενές θέσεις 
προπτυχιακών φοιτητών, αν υπάρχουν.  
Σε περίπτωση που οι φοιτητές του ΠΤΠΕ δεν πληρούν τα κριτήρια επιλογής του ΠΤΠΕ ή σε 
περίπτωση όπου υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από φοιτητές άλλων 
Τμημάτων του ΠΚ. Η σειρά κατάταξής τους γίνεται με βάση τα κριτήρια του Τμήματος από το 
οποίο προέρχονται (και όχι του ΠΤΠΕ).  
Οι φοιτητές πρέπει να φεύγουν εγκαίρως για τις σπουδές τους στο εξωτερικό και στο πλαίσιο των 
προθεσμιών της συμφωνίας τους.  
Η πλήρης αντιστοίχιση μαθημάτων σε συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα στο ίδρυμα 
υποδοχής γίνεται πριν από τη αναχώρηση του φοιτητή. Τα μαθήματα στη «συμφωνία σπουδών» 
του φοιτητή θα πρέπει να συμπληρώνουν τον αριθμό των 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS) συν ένα 
μάθημα για ένα εξάμηνο σπουδών. 
Όσον αφορά την αντιστοίχιση των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής με υποχρεωτικά 
μαθήματα του ΠΤΠΕ, ο ακαδημαϊκός συντονιστής του ΠΤΠΕ σε συνεργασία με το μέλος ΔΕΠ που 
διδάσκει το υποχρεωτικό μάθημα ελέγχουν, πριν φύγει ο φοιτητής, το περίγραμμα του μαθήματος, 
ώστε να δοθεί η τελική άδεια στο φοιτητή να το δηλώσει και να το παρακολουθήσει στο εξωτερικό. 
Για την αναγνώριση του μαθήματος ΔΑΣ ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  
Α. Κατάθεση προγράμματος πρακτικής εκ μέρους των διδασκόντων μαζί με την τελική 
βαθμολογία. 
Β. Συμμόρφωση των τμημάτων προς τις κοινοτικές οδηγίες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τους 
σχετικούς φορείς.  
Γ. Οι δευτεροετείς φοιτητές να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 13 εργαστήρια και να κάνουν 
τουλάχιστον 13 παρατηρήσεις σε νηπιαγωγεία (για παιδιά 3-6 ετών) στη χώρα που επισκέπτονται. 
Αν η επίσκεψη στο εξωτερικό γίνει το χειμερινό εξάμηνο, οι δευτεροετείς φοιτητές έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Ρέθυμνο κατά το εαρινό εξάμηνο. Αυτό όμως 
θα πρέπει να το δηλώσουν από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους. 
Δ. Οι τριτοετείς φοιτητές να διδάξουν τουλάχιστον για δύο ημέρες σε νηπιαγωγεία (για παιδιά 3-6 
ετών) στη χώρα που επισκέπτονται σε κάθε εξάμηνο.  
Ε. Οι τεταρτοετείς από 8 ολόκληρες ημερήσιες διδασκαλίες σε νηπιαγωγεία (για παιδιά 3-6 ετών) 
στη χώρα που επισκέπτονται σε κάθε εξάμηνο. 
Για να θεωρηθεί η παραμονή του φοιτητή στο εξωτερικό επιτυχής θα πρέπει να επιστρέψει:  

 με τουλάχιστον 25 πιστωτικές μονάδες (ECTS), γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται 
εγγράφως, αν ο φοιτητής σπουδάσει στο εξωτερικό για ένα εξάμηνο.  

 με τουλάχιστον 17 πιστωτικές μονάδες (ECTS), γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται 
εγγράφως, αν ο φοιτητής σπουδάσει στο εξωτερικό για ένα τρίμηνο.  

Η περίοδος σπουδών του φοιτητή στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως και αντικαθιστά 
αντίστοιχη περίοδο σπουδών στο Τμήμα. 
 Τα επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής αντιστοιχίζονται με ανάλογου 
περιεχομένου μαθήματα στο Ίδρυμα Προέλευσης και βαθμολογούνται αναλόγως. Στην 
περίπτωση όπου αλφαβητικές κλίμακες πρέπει να αντιστοιχιστούν με αριθμητικές κλίμακες 
βαθμολόγησης, η αντιστοίχιση έχει ως εξής: 
Α: 8,5-10 
Β: 7-8 
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C: 5,5-6,5 
Pass: 5 
 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες οι διδάσκοντες του Ιδρύματος Υποδοχής 
καθορίζουν με επίσημη επιστολή τους την αντιστοίχιση αλφαβητικής και αριθμητικής 
κλίμακας βαθμολογίας παρέχοντας επαρκή αιτιολόγηση σχετικά με αυτήν.  
 
Κριτήρια επιλογής προπτυχιακών φοιτητών: 
 Ο φοιτητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον στο δεύτερο έτος. Οι πρωτοετείς 

φοιτητές αποκλείονται.  
 Ο φοιτητής πρέπει να έχει περάσει 20 τουλάχιστον μαθήματα ανεξάρτητα από την κατηγορία 

τους. 
 Ο φοιτητής πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα του ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα 

διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με 
το συγκεκριμένο Ίδρυμα.  

Σχετικά με τις ισοβαθμίες προπτυχιακών φοιτητών προηγούνται φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων, 
εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια του ΠΤΠΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών ίδιων 
εξαμήνων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος στα μαθήματα, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος 
του 7.  
 Αιτήσεις φοιτητών οι οποίοι έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν γίνονται δεκτές εφόσον 

έχουν καλυφθεί οικονομικά οι μετακινήσεις φοιτητών οι οποίοι μετακινούνται για 
πρώτη φορά και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια» 

 
Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών: 

 Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων και η εγγραφή τους 
στο δεύτερο έτος.  

 Ο μέσος όρος επίδοσής τους.  
 Η αποδεδειγμένη κατοχή της γλώσσας του ιδρύματος υποδοχής ή της γλώσσας διδασκαλίας 

του στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο Ίδρυμα.  
 Η συνεννόηση με τον υπεύθυνο της κατεύθυνσης ή τον επιβλέποντα της εργασίας τους.  
 Για μετακίνηση διδακτορικών φοιτητών χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής. 
 Αιτήσεις φοιτητών οι οποίοι έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν γίνονται δεκτές 

εφόσον έχουν καλυφθεί οικονομικά οι μετακινήσεις φοιτητών οι οποίοι 
μετακινούνται για πρώτη φορά και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια 

 
 

Πρακτική Άσκηση (ERAMSUS+) 
ERASMUS+ για πρακτική / TRAININGSHIP 
Κριτήρια επιλογής προπτυχιακών φοιτητών: 

 
1. Οι φοιτητές να φοιτούν τουλάχιστον στο τρίτο έτος, όταν κάνουν αίτηση για μετακίνηση με το 
πρόγραμμα Erasmus+ Trainingship. 
2. Οι φοιτητές να έχουν ΜΟ τουλάχιστον 7 στα επίπεδα ΔΑΣΙ και ΔΑΣ ΙΙα. 
3. Οι φοιτητές να έχουν ΜΟ τουλάχιστον 7 σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα διδακτικής 
μεθοδολογίας του οδηγού σπουδών τους. 
4. Και τα τρία παραπάνω κριτήρια να ισχύουν ταυτοχρόνως.  
5. Αιτήσεις φοιτητών οι οποίοι έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν γίνονται δεκτές εφόσον 
έχουν καλυφθεί οικονομικά οι μετακινήσεις φοιτητών οι οποίοι μετακινούνται για πρώτη 
φορά και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια 
 
Πληροφορίες για τη ροή των διαδικασιών και τα έντυπα βρίσκονται στον Οδηγό 
Erasmus+. 


