
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ERASMUS+  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Διαδικαςία αξιολόγθςθσ αιτιςεων υποψθφίων για Πρακτικι Άςκθςθ ςτο 

εξωτερικό και κριτιρια επιλογισ φοιτθτϊν για το ζτοσ 2018- 2019  

 

Προςοχι: Η διαδικαςία δεν εφαρμόηεται εφόςον το ενδιαφζρον των υποψθφίων 

φοιτθτϊν (δθλαδι ο αρικμόσ των αιτιςεων) είναι ίςοσ με τον αρικμό των 

διακζςιμων κζςεων για πρακτικι ςτο εξωτερικό 

 

Βιμα 1ο: υγκζντρωςθ όλων των αιτιςεων των ενδιαφερομζνων και ταξινόμθςθ 

ανά τμιμα. θμειϊνεται πωσ ςτθ διαδικαςία μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο 

φοιτθτζσ οι οποίοι ζχουν επικοινωνιςει προθγουμζνωσ με τον ακαδθμαϊκό 

ςυντονιςτι Erasmus+ του τμιματόσ τουσ (βλ. ονομαςτικι κατάςταςθ ςτο τζλοσ τθσ 

ανακοίνωςθσ), και ζχουν διαςφαλίςει ζγκριςθ τθσ κινθτικότθτάσ τουσ ςτθν 

επιχείρθςθ ι τον οργανιςμό υποδοχισ. 

Προκειμζνου να είναι αναλογικι θ κατανομι των κζςεων, ακολουκείται θ εξισ 

διαδικαςία: 

Ζςτω ότι υπάρχουν 10 διακζςιμεσ κζςεισ για πρακτικι άςκθςθ, και το ενδιαφζρον 

των φοιτθτϊν ανά τμιμα είναι το ακόλουκο: 

 

Σμιμα Αρικμόσ 
Αιτιςεων 

Αναλογία επί 
του ςυνόλου του 
πλθκυςμοφ των 
ενδιαφερομζνων 

Αναλογία επί 
του ςυνόλου 
των κζςεων 
(10 κζςεισ) 

ΟΙΚ 23 0,2 2 

ΔΕΟ 12 0,1 1 

ΟΔΕ 32 0,3 3 

ΜΑΡΚ 7 0,1 1 



ΔΕΣ 13 0,1 1 

ΠΛΗΡ 7 0,1 1 

ΣΑΣ 0 0,0 0 

ΛΟΧΡΗ 12 0,1 1 

ΤΝΟΛΟ 106 1 10 

 

Ουςιαςτικά λοιπόν οι κζςεισ μοιράηονται αναλογικά ςτουσ φοιτθτζσ ανά τμιμα 

βάςει τθσ εκπροςϊπθςισ τουσ ςτο ςφνολο των αιτιςεων ενδιαφζροντοσ κάτι που 

είναι αρκετά δθμοκρατικό κακϊσ τα μεγαλφτερα τμιματα εκ των πραγμάτων κα 

ζχουν και μεγαλφτερθ εκπροςϊπθςθ. ε περίπτωςθ που υπάρχουν αιτιςεισ και 

μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, ο επιμεριςμόσ των κζςεων γίνεται ςε πρϊτθ φάςθ ανά 

επίπεδο ςπουδϊν και ςτθ ςυνζχεια ανά τμιμα (ςτθν περίπτωςθ των προπτυχιακϊν 

φοιτθτϊν) και ανά μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν. 

 

Βιμα 2ο: τθ ςυνζχεια, το Γραφείο Erasmus+ κατατάςςει ςε λίςτα προτεραιότθτασ 

τουσ φοιτθτζσ ανά τμιμα, βάςει μοριοδότθςθσ που προκφπτει από τον παρακάτω 

αλγόρικμο: 

 

Βακμολογία υποψθφίου= Μ.Ο. βακμολογίασ*10+ Επίπεδο γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ (Α1=1, Α2=2, Β1 = 3, Β2=4, 

κοκ)*5-αρικμόσ χρωςτοφμενων μακθμάτων*5 

 

Παράδειγμα: υποψήφιοσ με Μ.Ο. 7, B2 γνϊςη αγγλικϊν, τεταρτοετήσ που δεν 

χρωςτά μαθήματα ςυγκεντρϊνει 7*10+4*5-0=70+20-0=90 μόρια. Αντίςτοιχα, 

υποψήφιοσ με Μ.Ο. 6,5, γνϊςη αγγλικϊν Β1, 5 χρωςτοφμενα μαθήματα 

ςυγκεντρϊνει 65+15-25=55 μόρια. 

 

ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, προτεραιότθτα δίνεται ςε άτομα που δεν ζχουν 

ςυμμετάςχει ςτο παρελκόν ςε αντίςτοιχο πρόγραμμα. Εάν το κριτιριο αυτό δεν 

μπορεί να εφαρμοςτεί (π.χ. δεν ζχει μετακινθκεί κανείσ εκ των 2 υποψθφίων με 

τθν ίδια μοριοδότθςθ ςτο παρελκόν), τον τελικό λόγο ζχει ο Ακαδθμαϊκόσ 

Yπεφκυνοσ Erasmus+ του τμιματοσ, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ. 

Επίςθσ, υποψιφιοι που ανικουν ςε ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (π.χ. ΑμεΑ) 



ζχουν προτεραιότθτα ζναντι όλων των υπολοίπων υποψθφίων τθσ ίδιασ 

κατθγορίασ (δθλαδι των ςυμφοιτθτϊν τουσ από το ίδιο τμιμα). 

Η τελικι επιλογι των φοιτθτϊν που κα μετακινθκοφν από το κάκε τμιμα γίνεται 

από τον ακαδθμαϊκό ςυντονιςτι Erasmus+ του τμιματοσ, με τθ ςτιριξθ του 

Γραφείου Erasmus του Πανεπιςτθμίου και επικυρϊνεται με τθν υπογραφι του 

Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships. 

 

Βιμα 3ο:  Μετά τθν κατάταξθ των υποψθφίων ςε πίνακα μοριοδότθςθσ,  δίνεται 

ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο ο υποψιφιοσ οφείλει να προςκομίςει 

τον πλιρθ φάκελο των δικαιολογθτικϊν του προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν 

κζςθ του ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ που υπζβαλε αίτθςθ. Σο διάςτθμα αυτό 

ορίηεται από το Γραφείο Erasmus+ και δφναται να μεταβλθκεί ανάλογα με τισ 

χρθματοδοτικζσ ροζσ και το ενδιαφζρον των υποψθφίων, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται για τθν ακριβι προκεςμία ζγκαιρα. ε 

περίπτωςθ που κάποιοσ υποψιφιοσ δεν προςκομίςει τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά εντόσ του προβλεπόμενου διαςτιματοσ, χάνει τθν προτεραιότθτά 

του και τθν κζςθ του καταλαμβάνει ο επόμενοσ κατά ςειρά υποψιφιοσ βάςει του 

ενιαίου πίνακα μοριοδότθςθσ. Εξυπακοφεται πωσ ιςχφει ο κανόνασ τθσ τελικισ 

επικφρωςθσ τθσ κινθτικότθτασ από τον ακαδθμαϊκό ςυντονιςτι, όπωσ περιγράφθκε 

ςτο προθγοφμενο βιμα. 

 

Ειδικζσ περιπτϊςεισ-εξαιρζςεισ εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ 

 

 ε περίπτωςθ που το ενδιαφζρον των υποψθφίων φοιτθτϊν (δθλαδι ο 

αρικμόσ των αιτιςεων) δεν υπερκαλφπτει τον αρικμό των διακζςιμων 

κζςεων για πρακτικι ςτο εξωτερικό, τότε θ διαδικαςία τθσ μοριοδότθςθσ 

δεν πραγματοποιείται. Ωςτόςο, κεωρείται αυτονόθτο πωσ θ πρακτικι που 

κα πραγματοποιιςει ο κάκε φοιτθτισ είναι ςχετικι με το επιςτθμονικό του 

αντικείμενο, κάτι το οποίο διαςφαλίηει ο ακαδθμαϊκόσ ςυντονιςτισ  

Erasmus+ του τμιματόσ του, ο οποίοσ υπογράφει και το Learning Agreement 

του φοιτθτι. Επίςθσ, κατ’ελάχιςτο ο φοιτθτισ κα πρζπει να ζχει 



ςυμπλθρϊςει το 3ο ζτοσ ςπουδϊν και να μπορεί να προςκομίςει 

αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία κα πραγματοποιιςει τθν 

πρακτικι του. Φοιτθτζσ οι οποίοι δεν πλθροφν τισ 2 ανωτζρω προχποκζςεισ 

αποκλείονται από τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα.  

 ε περίπτωςθ που υπάρχουν πολλαπλζσ περιπτϊςεισ ακυρϊςεων φοιτθτϊν 

προσ το τζλοσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (είτε λόγω ανωτζρασ βίασ είτε λόγω 

αμζλειασ των φοιτθτϊν να προςκομίςουν τα δικαιολογθτικά τουσ ςτο 

προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα) με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί θ λίςτα μοριοδότθςθσ με επιτυχόντεσ και επιλαχόντεσ, και 

υπάρχει ςθμαντικό αδιάκετο κονδφλι, το οποίο δθμιουργεί αυξθμζνο 

κίνδυνο για τθν μθ-απορροφθτικότθτα τθσ χορθγθκείςασ από το ΙΚΤ 

οικονομικισ επιχοριγθςθσ για μετακίνθςθ φοιτθτϊν για πρακτικι άςκθςθ 

ςτο εξωτερικό, τότε θ διαδικαςία τθσ μοριοδότθςθσ παρακάμπτεται και 

προωκοφνται  για πρακτικι ςτο εξωτερικό όςοι φοιτθτζσ προςκομίςουν όλα 

τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγκαιρα. ε κάκε περίπτωςθ, ιςχφουν οι 2 

βαςικζσ προχποκζςεισ (ζτοσ ςπουδϊν και γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ) που 

προαναφζρκθκαν. 

 



Ακαδθμαϊκοί υντονιςτζσ Erasmus+ Σμθμάτων 

 
1.Σμιμα Οικονομικισ Επιςτιμθσ 
 Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Αναςταςία Μιαοφλθ  
τθλ. 210-8203 447, e-mail: miaouli@aueb.gr 
 
2.Σμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν 
Κακθγθτισ Παναγιϊτθσ Σςακλόγλου  
τθλ. 210-8203 195, e-mail: tsaklog@aueb.gr 
 
3.Σμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Καςιμάτθσ 
τθλ. 210 8203 923, e-mail: kkassima@aueb.gr 
Επίκουροσ Κακθγθτισ Δθμιτριοσ Μανωλόπουλοσ 
τθλ.210 8203 293, email: dmanolop@aueb.gr 
 
4.Σμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ 
Επίκουρθ Κακθγιτρια Λιδα Παναγιωτοποφλου 
τθλ. 210-8203 444, e-mail: ledapan@aueb.gr 
Επίκουροσ Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Δρόςοσ 
τθλ. 210-8203 434 , email: drosos@aueb.gr 

5.Σμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ 
Επίκουροσ Κακθγθτισ Γεϊργιοσ Χαλαμανδάρθσ 
τθλ. 210-8203 392, e-mail: gchalamandar@aueb.gr  
Επίκουροσ Κακθγιτθσ Ευκφμιοσ Δεμοιράκοσ 
τθλ. 210-8203 442, e-mail: demirakos@aueb.gr 
 
6.Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ 
 Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ειρινθ Βουδοφρθ 
 τθλ. 210-8203 559, e-mail: voudouri@aueb.gr 
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Αδάμ Βρεχόπουλοσ 
τθλ. 210-8203 804, e-mail: avrehop@aueb.gr 
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Κλασ Ζρικ όντερκβιςτ 
τθλ. 210-8203 679, e-mail: soderq@aueb.gr 
 
7.Πλθροφορικισ 
Επίκουρθ Κακθγιτρια Ευγενία Φουςτοφκου 
τθλ. 210-8203 577, e-mail: eugenie@aueb.gr 
 
8.τατιςτικισ 
Κακθγθτισ Ακανάςιοσ Γιαννακόπουλοσ 
τθλ. 210-8203 543, e-mail: ayannaco@aueb.gr 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά 
τθλ. 210-8203 521, email: livada@aueb.gr 
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Δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα 

 

τάδιο υποβολισ αίτθςθσ:  

1) Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα. 

2) Πρόςφατθ αναλυτικι βακμολογία που να φαίνεται και ο Μζςοσ όροσ των 

μακθμάτων του φοιτθτι. 

3) Αντίγραφο πτυχίου γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτθν οποία κα πραγματοποιιςει 

τθν πρακτικι του. 

τάδιο ζναρξθσ πρακτικισ άςκθςθσ: 

1) φμβαςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ – Ζγγραφο ΙΚΤ. 

2) υμφωνία Πρακτικισ Άςκθςθσ (Erasmus+ Learning Agreement for 

Traineeships). 

3)  Φωτοτυπία Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκενείασ ι ιδιωτικοφ 

αςφαλιςτθρίου (και απόδειξθ εξόφλθςθσ αυτοφ) το οποίο να παρζχει πλιρθ 

ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και να ζχει ιςχφ ςτθ χϊρα που κα 

πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ 

άςκθςθσ. 

4)  Φωτοτυπία ιδιωτικισ αςφάλειασ (και απόδειξθ εξόφλθςθσ αυτισ) που 

αφορά α) Προςωπικό ατφχθμα (κάλυψθ και για περίπτωςθ εργατικοφ 

ατυχιματοσ), β)Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων. Η ιδιωτικι αςφάλεια κα 

πρζπει να καλφπτει το πλιρεσ διάςτθμα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ και να ζχει 

ιςχφ ςτθν χϊρα που κα πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ. 

5)  Φωτοτυπία ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 

6) Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεηασ ςτο οποίο ο μετακινοφμενοσ είναι 

τουλάχιςτον ςυνδικαιοφχοσ (αν όχι ο μοναδικόσ δικαιοφχοσ) κατά προτίμθςθ 

Εκνικισ Σράπεηασ (για αποφυγι κρατιςεωσ προμικειασ). 

ε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ ι θ φοιτιτρια δεν είναι πολίτεσ τθσ Ε.Ε., κα 

πρζπει να διακζτουν άδεια εργαςίασ εντόσ τθσ Ε.Ε. (που αποδεικνφεται με τθ 

ςχετικι βίηα ςτο διαβατιριό τουσ). 

 

 

 


