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Κριτήρια για θετική εισήγηση και προέγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα:
α) Οι υποψήφιοι πριν τη στιγμή αναχώρησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ημερολογιακά
το 2ο έτος σπουδών.
β) Κατά την αίτησή τους θα πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς τουλάχιστον 12 μαθήματα
με μ.ο. βαθμολογίας
τουλάχιστον έξι στα δέκα (6.0/10.0). Το πλήθος των επιτυχημένων μαθημάτων και ο μ.ο.
αυτών αποδεικνύεται με
πιστοποιητικό από τη γραμματεία του Τμήματος (κατά την αίτηση).
γ) Σε περίπτωση που απαιτείται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής η γνώση γλώσσας, οι
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν το
αντίστοιχο επίπεδο πιστοποίησης.
Προεπιλογή / Προέγκριση αιτήσεων από το Τμήμα:
Οι αιτήσεις προεγκρίνονται από την Κοσμητεία της Σχολής, σύμφωνα με εισήγηση που
κατατάσσει τους υποψηφίους με τη διαδοχική εφαρμογή των ακόλουθων κριτηρίων και
μέχρι να επιλυθεί οποιαδήποτε “ισοπαλία” κατά την διεκδίκηση μίας θέσης:
i) Προηγούνται οι φοιτητές, οι οποίοι κατά την στιγμή της αίτησης πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα (α, β, γ).
ii) Προηγούνται οι φοιτητές που μπορούν να πιστοποιήσουν τη γνώση γλώσσας της χώρας
υποδοχής (ακόμα και αν δεν απαιτείται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής), με πλεονέκτημα για
όσους πιστοποιούν τη γνώση σε υψηλότερο επίπεδο.
iii) Προηγούνται οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μεγαλύτερο αριθμό
μαθημάτων την στιγμή της αίτησης.
iv) Προηγούνται οι φοιτητές με το μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα που έχουν
παρακολουθήσει επιτυχώς όπως αναφέρεται παραπάνω.
Στο http://erasmus.uth.gr/index.php/el/idrymata-etairoi/ana-tmima (section ΤΠΕΒ)
αναφέρονται οι διμερείς συμφωνίες του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη
Βιοϊατρική.
Σημειώνεται, ότι οι αιτήσεις των φοιτητών του Τμήματός μας θα καλυφθούν και από τις
περισσευούμενες θέσεις των υπαρχόντων διμερών συμφωνιών του Τμήματος
ΗλεκτρολόγωνΜηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, χωρίς
ωστόσο να είναι γνωστές οι θέσεις αυτές κατά την αίτηση.
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Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus για το ΤΠΕΒ

