ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού
ή διδακτορικού διπλώματος.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι

ολοκλήρωσαν τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών τους σπουδών (

αφορά προπτυχιακούς)
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της κινητικότητας για σπουδές είναι η ύπαρξη διαπανεπιστημιακής
συμφωνίας ERASMUS+ μεταξύ των δύο ιδρυμάτων αποστολής και υποδοχής

Η φοίτηση στο ίδρυμα υποδοχής είναι δωρεάν, αλλά εκεί όπου υπάρχουν δίδακτρα στο ίδρυμα προέλευσης, αυτά θα
πρέπει να καταβληθούν (π.χ μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα)
Οποιεσδήποτε υποτροφίες έχουν εξασφαλίσει οι συμμετέχοντες φοιτητές δεν θα επηρεασθούν από την τυχόν
συμμετοχή τους στην Κινητικότητα.
Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό μπορεί να είναι μεταξύ 3 και 12 μηνών ενώ στην περίπτωση των τοποθετήσεων
από 2 μέχρι 12 μήνες, σύμφωνα πάντοτε με το πρόγραμμα σπουδών ή κατάρτισης.
Ένας φοιτητής δικαιούται να συμμετέχει σε κινητικότητα μέχρι 12 μήνες σε κάθε ένα από τους 3 κύκλους σπουδών.
Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα και ο φοιτητής συμφωνούν όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών ή το πρόγραμμα της
κατάρτισης πριν από την αναχώρηση του φοιτητή.
Οι σπουδές ή και τοποθετήσεις που πραγματοποιούνται σε άλλες συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει αναγνωρίζονται
πλήρως από το ίδρυμα προέλευσης.
Το ίδρυμα υποδοχής δεν απαιτεί τέλη εγγραφής από τους φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας. Οι
πρωτοετείς φοιτητές (προπτυχιακοί) εξαιρούνται συμμετοχής στις ανταλλαγές Erasmus για σπουδές. Δικαιούνται να

συμμετέχουν σε τοποθετήσεις

Φοιτητές από τo εξωτερικό που φοιτούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιθυμούν να
πραγματοποιήσουν περίοδο Erasmus σε Πανεπιστήμιο της χώρας μόνιμης διαμονής τους, θα μπορούν αλλά δεν θα
έχουν ψηλή προτεραιότητα.
Για τους φοιτητής που ενδιαφέρονται να παραμείνουν στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus και για τα 2
εξάμηνα της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς γνωστοποιούνται τα πιο κάτω:
Όλοι οι φοιτητές εγκρίνονται για φοίτηση ενός εξαμήνου και υπογράφουν χρηματοδοτικές συμβάσεις ενός εξαμήνου
για καταβολή της χορηγίας για το πρώτο εξάμηνο μόνο με τη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης αυτής και για το
δεύτερο εξάμηνο είτε με χορηγία είτε χωρίς (zero grant students)
Η έγκριση για παραμονή και το δεύτερο εξάμηνο και ανανέωση και υπογραφή νέας χρηματοδοτικής σύμβασης με
καταβολή χορηγίας θα εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της χορηγίας μετά την κατανομή στους φοιτητές του εαρινού
εξαμήνου και καλοκαιρινής τοποθέτησης , τη σύμφωνη γνώμη των τμημάτων των πανεπιστημίων αποστολής και
υποδοχής, τη διαθεσιμότητα θέσεων στην συμφωνία Erasmus και την ύπαρξη διαθέσιμων μαθημάτων προς
παρακολούθηση από τον φοιτητή και το δεύτερο εξάμηνο (νέο learning agreement εαρινού εξαμήνου). Αν δεν υπάρχει
διαθέσιμη χορηγία ο φοιτητής εφόσον εγκριθεί, μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο χρηματοδότησης χωρίς χορηγία και
να είναι erasmus zero grant student

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Συμμετοχή από φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 2ο έτος σπουδών
Βαθμός/ακαδημαϊκή επίδοση 8.5/10
Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προτεραιότητα σε όσους/όσες χρωστούν μέχρι τρία (3) μαθήματα. Προτεραιότητα έχουν αυτοί με την ψηλότερη
βαθμολογία.
(Τα κριτήρια 1 & 2 θα εξετάζονται από κοινού)
Πολύ καλή γνώση της γλώσσας του Πανεπιστημίου υποδοχής ή πολύ καλή γνώση αγγλικών

TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βαθμός/ ακαδημαϊκή επίδοση (ελάχιστος αποδεχτός βαθμός το 6)
Γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής (όπου αφορά αλλόφωνα Παν. Φιλοξενίας)
Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής (όπου αφορά αλλόφωνα Παν. Φιλοξενίας)
Ωριμότητα φοιτητή/τριας για συμμετοχή Οποιοδήποτε άλλο κριτήριο θεωρηθεί απαραίτητο για το Τμήμα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Να μην έχουν αποτύχει σε κανένα μάθημα Να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον μεγαλύτερο του 6 από τα
10(≥6).
Να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η περίοδος σπουδών/άσκησης (συνήθως
Αγγλικά)
Προτεραιότητα σε άτομα που δεν είχαν προηγούμενη Συμμετοχή Ωριμότητα φοιτητών/τριών για προσαρμογή σε
τέτοια προγράμματα.
Σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή που έχει
οριστεί από το Τμήμα Νοσηλευτικής.

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Βαθμός/ ακαδημαϊκή επίδοση (ελάχιστος αποδεχτός βαθμός το 6.5)

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ
Γνώση της γλώσσας του προγράμματος διδασκαλίας που θα πραγματοποιείται στο Παν. Φιλοξενίας Πολύ Καλή γνώση
της αγγλικής Βαθμός/ ακαδημαϊκή επίδοση

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλουν ενδιαφέρον για συμμετοχή για σπουδές από την ακ. χρονιά 2017-2018

ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Βαθμός/ακαδημαϊκή επίδοση τουλάχιστον 6.5/10

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ο

Συμμετοχή από φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 1ο έτος σπουδών (3 ακαδημαϊκό εξάμηνο και έπειτα)
Nα έχουν περάσει το 80% των μαθημάτων
Βαθμός/ ακαδημαϊκή επίδοση (ελάχιστος αποδεχτός βαθμός το 6) Προτεραιότητα σε άτομα που δεν είχαν
προηγούμενη Συμμετοχή Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συμμετοχή από φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 2ο έτος σπουδών (για προπτυχιακούς φοιτητές μόνο)
Ικανοποιητική Ακαδημαϊκή Επίδοση
Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο υποδοχής
Επιτυχία σε προσωπική συνέντευξη του τμήματος

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Βαθμός/ ακαδημαϊκή επίδοση (ελάχιστος αποδεχτός βαθμός το 6.5).
Γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής (όπου αφορά αλλόφωνα Παν. Φιλοξενίας) Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής
(όπου αφορά αλλόφωνα Παν. Φιλοξενίας) Ωριμότητα φοιτητή/τριας για συμμετοχή
Να μην έχει καταδικαστεί από το πειθαρχικό συμβούλιο
ο

Να έχει συμπληρώσει το 3 εξάμηνο σπουδών Οποιοδήποτε άλλο κριτήριο θεωρηθεί απαραίτητο από το Τμήμα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ωριμότητα φοιτητή/τριας για συμμετοχή Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής
Οποιοδήποτε άλλο κριτήριο θεωρηθεί απαραίτητο για το Τμήμα

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλουν ενδιαφέρον για συμμετοχή για σπουδές από την ακ.χρονιά 2017-2018

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ
Συμμετοχή από φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 2ο έτος σπουδών
Βαθμός/ακαδημαϊκή επίδοση 6/10
Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής.

