
1. Υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω, οι φοιτητές/φοιτήτριες του 

Τμήματος Φιλολογίας έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Erasmus+, μέσω 

του οποίου τους δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθούν και να πραγματοποιήσουν μέρος 

των σπουδών τους σε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 

2. Επικαιροποιημένος κατάλογος των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων του εξωτερικού είναι 

αναρτημένος στον ιστότοπο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(https://www.admin.uoc.gr/intrel/tmima-diethnwn-sxesewn/synergazomena- 

idrymata/filosofikh-sxolh/synergasies-filologia) 

και στον ιστότοπο του Τμήματος Φιλολογίας (http://www.philology.uoc.gr/foithtikh- 

zwh/programma-erasmus) 

3. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλολογίας μπορούν να εκπονήσουν την πρακτική τους 

άσκηση σε Ιδρύματα του εξωτερικού που συνεργάζονται με το Τμήμα Φιλολογίας ή σε 

άλλους Φορείς όπου εφαρμόζονται αντικείμενα σχετικά με την επιστήμη της Φιλολογίας. 

Προτάσεις φορέων για εξεύρεση πρακτικής και ανακοινώσεις φορέων αναρτώνται στον 

ιστότοπο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(https://www.uoc.gr/intrel/students/praktiki/erasmus/prokiryksi-kinitikotitas-7) 

και στον ιστότοπο του Τμήματος Φιλολογίας (http://www.philology.uoc.gr/foithtikh- 

zwh/programma-erasmus) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 

 
1. Γενικά 

 

 

2. Διαδικασία 

1. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν αρχικά να ενημερωθούν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του 

Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+, τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθήσουν για την αίτησή τους καθώς και τις προθεσμίες και τον τρόπο υποβολής των 

δικαιολογητικών (αυτά περιγράφονται και στο σύνδεσμο 

https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/diadikasia-metakinisis). 

2. Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, έως την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία μέσα στην ακαδημαϊκή 

χρονιά που προηγείται του έτους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

Οφείλουν επίσης να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον μία ενημέρωση που 

διοργανώνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, πριν από την κατάθεση της αίτησης. 

3. Οι αιτήσεις μετακίνησης για σπουδές ή για πρακτική άσκηση παραλαμβάνονται από 

τον/την αρμόδιο/α Συντονιστή/ίστρια Erasmus+ του Τμήματος Φιλολογίας και, εφόσον 

διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (βλ. παρακάτω ενότητες 3 και 

4), κατατάσσονται βάσει μοριοδότησης (βλ. παρακάτω ενότητες 5 και 6). 



Ως μέγιστος χρηματοδοτούμενος χρόνος για τη μετακίνηση φοιτητών και φοιτητριών σε 

προπτυχιακό επίπεδο ορίζεται το διάστημα ενός πλήρους ακαδημαϊκού εξαμήνου (ή 

επιθυμία για μετακινήσεις μεγαλύτερου διαστήματος, με μηδενική αρχικά χρηματοδότηση. 

φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων που ζητούν να μετακινηθούν μέσω συμφωνιών του 

 

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές 

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές οι φοιτητές/τριες πρέπει να 

πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Ενεργή φοιτητική ιδιότητα στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ή σε άλλο 

Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης εάν φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων δικαιούνται 

μετακίνησης μέσω συμφωνιών του Τμήματος Φιλολογίας σύμφωνα με την προϋπόθεση 5). 

2. Ολοκλήρωση δύο ετών φοίτησης πριν από τη μετακίνηση. 

3. Πιστοποιημένη γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής ή της γλώσσας διδασκαλίας 

σε αυτό, στο επίπεδο που ορίζεται στη συμφωνία με το Ίδρυμα υποδοχής. 

4. 

 

τριμήνου, ανάλογα με τον ορισμό από το Ίδρυμα υποδοχής). Λαμβάνεται υπόψη η 

 

δεύτερο χρόνο, ως αποτέλεσμα πιθανών ακυρώσεων των φοιτητών/τριών στην πορεία 

υλοποίησης του προγράμματος κάθε έτους ή επιπλέον χρηματοδότησης από το ΙΚΥ, αν 

αυτή προκύψει. 

5. Προτεραιότητα   δίνεται   στους/στις   φοιτητές/τριες   του   Τμήματος   Φιλολογίας.   Οι 

 

παραμένει διαθέσιμο υπόλοιπο χρηματοδότησης. 

 

 

4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση (Erasmus 

Placement) οι φοιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Ενεργή φοιτητική ιδιότητα στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ή σε άλλο 

Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, εάν φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων δικαιούνται 

μετακίνησης μέσω του Τμήματος Φιλολογίας σύμφωνα με την προϋπόθεση 8). Επίσης, 

είναι δυνατή η μετακίνηση προσφάτως αποφοίτων για πρακτική άσκηση, χωρίς λήψη ECTS. 

Οι αιτήσεις για μετακίνηση αποφοίτων υποβάλλονται μόνον εφόσον ο φοιτητής/η 

φοιτήτρια διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα έως την οριστική έγκριση της αίτησης. Η 

μετακίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση. 

2. Ολοκλήρωση τριών ετών φοίτησης πριν από τη μετακίνηση. 

3. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή του φορέα εργασίας, στο 

επίπεδο που θα ορίσει ο φορέας. 

4. Κατάθεση από τον φοιτητή/την φοιτήτρια στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων γραπτής 

αναφοράς για το φορέα εργασίας (π.χ. εκτύπωση από ιστοσελίδα) καθώς και επιστολής 

αποδοχής από το φορέα εργασίας πριν από τη μετακίνηση. Απαιτείται επίσης συνάφεια του 

Τμήματος Φιλολογίας κατατάσσονται στο τέλος και δικαιούνται μετακίνησης εφόσον 

Ενδεχόμενα αιτήματα για παράταση μετακίνησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε 



7. Δίνεται προτεραιότητα, όσον αφορά στη χρηματοδότηση, σε αυτούς που μετακινούνται 

για πρώτη φορά. Οι φοιτητές/τριες που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα 

LifelongLearningProgramme/Erasmus ή Erasmus+ στο ίδιο επίπεδο σπουδών μπορούν να 

μετακινούνται, με μηδενική χρηματοδότηση αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν 

χρηματοδότηση ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων. 

8. Δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές/στις φοιτήτριες του Τμήματος Φιλολογίας. Οι 

φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων που ζητούν να μετακινηθούν μέσω του Τμήματος 

Φιλολογίας κατατάσσονται στο τέλος και δικαιούνται μετακίνησης εφόσον παραμένει 

διαθέσιμο υπόλοιπο χρηματοδότησης. 

1. Κριτήρια κατάταξης αποτελούν με την ακόλουθη σειρά: α) η επίδοση στις σπουδές και β) 

το υψηλότερο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο CEFR. Η 

επίδοση στις σπουδές αξιολογείται σύμφωνα με τον μέσο όρο αναλυτικής βαθμολογίας 

(προσκομίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος) και τον αριθμό των αποκτηθέντων ECTS, 

όταν κατατίθεται η αίτηση μετακίνησης. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη αν πρόκειται για 

πρώτη μετακίνηση του φοιτητή/της φοιτήτριας. 

υπόβαθρου σπουδών του φοιτητή/της φοιτήτριας με το αντικείμενο εργασίας στην 

πρακτική άσκηση, καθώς και έγκριση του φορέα εργασίας από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

5. Τελική προθεσμία δήλωσης από τον φοιτητή / την φοιτήτρια του φορέα Πρακτικής 

Άσκησης στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι το τέλος Μαΐου του ακαδημαϊκού έτους πριν 

από τη μετακίνηση. 

6. Μέγιστος χρηματοδοτούμενος χρόνος για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών για πρακτική 

άσκηση ορίζεται το διάστημα ενός τριμήνου. 
 

 

 

5. Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότηση Εξερχομένων Προπτυχιακών Φοιτητών/ 

τριών για Σπουδές με το Πρόγραμμα Erasmus+ 

2. Η μοριοδότηση των εξερχομένων προπτυχιακών φοιτητών/τριών για σπουδές 

υπολογίζεται ως εξής: (Α) + (Β) + (Γ) + (Δ). Ειδικότερα, 

 

Α = Πρώτη μετακίνηση: 3 μόρια (εναλλακτικά, απόλυτη προτεραιότητα έναντι 

υποψηφίων που έχουν ήδη μετακινηθεί) 

Β = Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων * 0,4 μόρια 

Γ = Μονάδες ECTS * 0,025 μόρια 

Δ = Επίπεδο Ξένης Γλώσσας: αν = Β2 τότε 1 μόριο, αν > Β2 τότε 2 μόρια. 



Α = Πρώτη μετακίνηση: 3 μόρια (εναλλακτικά, απόλυτη προτεραιότητα έναντι 

υποψηφίων που έχουν ήδη μετακινηθεί) 

Β = Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων * 0,4 μόρια 

Γ = Μονάδες ECTS * 0,025 μόρια 

Δ = Επίπεδο Ξένης Γλώσσας: αν = Β2 τότε 1 μόριο, αν > Β2 τότε 2 μόρια. 

6. Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότηση Εξερχομένων Προπτυχιακών Φοιτητών/ 

τριών για Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα Erasmus+ 

1. Κριτήρια κατάταξης αποτελούν με την ακόλουθη σειρά: α) η επίδοση στις σπουδές και β) 

το υψηλότερο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο CEFR. Η 

επίδοση στις σπουδές αξιολογείται σύμφωνα με τον μέσο όρο αναλυτικής βαθμολογίας 

(προσκομίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος) και τον αριθμό των αποκτηθέντων ECTS, 

όταν κατατίθεται η αίτηση μετακίνησης. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη αν πρόκειται για 

πρώτη μετακίνηση του φοιτητή/της φοιτήτριας. 

2. Η μοριοδότηση των εξερχομένων προπτυχιακών φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση 

υπολογίζεται ως εξής: (Α) + (Β) + (Γ) + (Δ). Ειδικότερα, 

7. Διαδικασία μετά την επιλογή για Σπουδές ή Πρακτική με το Πρόγραμμα 

Erasmus+ 

1. Οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες για σπουδές οφείλουν να υποβάλουν στο Γραφείο 

Διεθνών Σχέσεων Συμφωνητικό Σπουδών (Learning Agreement, το οποίο περιέχει την 

αναγνώριση και την αντιστοίχηση των επιλεγμένων μαθημάτων). Το Συμφωνητικό Σπουδών 

πρέπει να έχει προηγουμένως ελεγχθεί και υπογραφεί από τον/την αρμόδιο/α 

Συντονιστή/ίστρια του Τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus+. Τα αναγνωρισμένα 

μαθήματα μέσω του προγράμματος Erasmus+ αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος 

και οι πιστωτικές τους μονάδες προσμετρώνται για την απόκτηση του πτυχίου του 

Τμήματος Φιλολογίας. 

2. Οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες για Πρακτική Άσκηση οφείλουν να υποβάλουν στο 

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων συμφωνητικό με το φορέα του εξωτερικού (Learning Agreement. 

Student Mobility for Traineeships) όπου αναγράφονται σαφώς τα καθήκοντα, οι ώρες 

εργασίας και ο τρόπος επίβλεψης. Το Συμφωνητικό ελέγχεται και υπογράφεται από τον/την 

αρμόδιο/α Συντονιστή/ίστρια του Τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus+. Στο συμφωνητικό 

αναγράφεται και το σύνολο των ECTS που θα αναγνωριστούν στον φοιτητή/την φοιτήτρια 

με βάση τον αριθμό ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους, το οποίο δεν 

προσμετράται στο πλήθος ECTS για τη λήψη πτυχίου αλλά καταγράφεται στο Παράρτημα 

Διπλώματος του/της φοιτητή/τριας. Στους εξερχόμενους φοιτητές/τριες για Πρακτική 

Άσκηση δεν δίνεται βαθμός. 

3. Οι φοιτητές/τριες ακολουθούν τις οδηγίες του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων για τη λήψη 

επιχορήγησης πριν από τη μετακίνηση στο εξωτερικό (δείτε προσεκτικά το σύνδεσμο: 

https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/xrimatodothsh). 

4. Μετά το πέρας του προγράμματος στο εξωτερικό και την επιστροφή τους, οι 

μετακινούμενοι/ες για σπουδές φοιτητές/τριες προσκομίζουν στο Γραφείο Διεθνών 

Σχέσεων τα έγγραφα που τους έχουν χορηγηθεί από το Ίδρυμα/φορέα υποδοχής σχετικά με 



τα ECTS που τους έχουν πιστωθεί (Transcript of Records). Ο/Η αρμόδιος/α 

Συντονιστής/ίστρια του Τμήματος για το Erasmus+ ελέγχει αν ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει 

ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στις απαιτήσεις του προγράμματος και καταθέτει 

στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων «Πιστοποιητικό Απόδοσης και Αναγνώρισης Σπουδών» για 

το φοιτητή/ τη φοιτήτρια. Ικανοποιητική ολοκλήρωση του προγράμματος συνιστά η 

απόδειξη παρακολούθησης και η απόκτηση ενός ελάχιστου αριθμού δέκα (10) ECTS. Σε 

περίπτωση μη ικανοποιητικής ολοκλήρωσης του προγράμματος δεν θα γίνεται δεκτό τυχόν 

αίτημα του φοιτητή/της φοιτήτριας για επόμενη μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus+. 

Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές/τριες δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα για 

αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά. 

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησής τους στο εξωτερικό, οι μετακινούμενοι/ες 

προσκομίζουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων το επικαιροποιημένο Συμφωνητικό Σπουδών 

υπογεγραμμένο από τον φορέα υποδοχής. Ο/Η αρμόδιος Συντονιστής/ίστρια του Τμήματος 

για το Erasmus+ Πρακτική Άσκηση ελέγχει την συνολική επίδοση και συνέπεια του φοιτητή 

/ της φοιτήτριας όσον αφορά τους όρους τους συμφωνητικού και εάν αυτή κριθεί 

ικανοποιητική, υπογράφει και καταθέτει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων «Πιστοποιητικό 

Απόδοσης και Αναγνώρισης Πρακτικής Άσκησης» για το φοιτητή/ τη φοιτήτρια. Σε 

περίπτωση μη ικανοποιητικής ολοκλήρωσης του προγράμματος ισχύουν οι παραπάνω 

ρυθμίσεις για τη μετακίνηση φοιτητών / φοιτητριών για σπουδές. 

5. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ίδρυμα υποδοχής οι εξερχόμενοι/ες 

φοιτητές/τριες δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα ούτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 

του Ιδρύματος προέλευσης, δηλαδή του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

 

8. Οδηγίες για την Αντιστοίχηση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 

1. Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες του προγράμματος ERASMUS+ είναι η μεταφορά και 

συσσώρευση πιστωτικών μονάδων (ECTS) από το Ίδρυμα υποδοχής στο Ίδρυμα 

προέλευσης. 

2. Οι φοιτητές/τριες έχουν την ευθύνη και υποχρέωση να προτείνουν μαθήματα προς 

αντιστοίχηση πριν από τη μετακίνηση. Η αντιστοίχηση γίνεται σε συνεργασία με τον/την 

συντονιστή/ίστρια Erasmus του Τμήματος. Οι πιστωτικές μονάδες που θα δηλωθούν δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν τις 35 ECTS ανά εξάμηνο ή 70 ECTS ανά έτος. 

3. Στόχος του Προγράμματος Erasmus+ για σπουδές δεν είναι η αντιστοίχηση ενός-προς-ένα 

μαθημάτων αλλά η αναγνώριση και μεταφορά του γενικού φόρτου εργασίας του 

φοιτητή/της φοιτήτριας. Είναι δυνατόν να αντιστοιχηθούν περισσότερα μαθήματα του 

εξωτερικού με ένα μάθημα του Ιδρύματος προέλευσης (ή και το αντίστροφο), υπό την 

προϋπόθεση ότι τα υπό αντιστοίχηση μαθήματα έχουν ανάλογο φόρτο εργασίας (κατά 

προσέγγιση ισάριθμα ECTS) και καλύπτουν το ίδιο μαθησιακό περιεχόμενο. 

4. Οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να αποδείξουν τη συνάφεια των μαθημάτων 

που προτείνουν με αναφορά στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών των Ιδρυμάτων του 

εξωτερικού. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει οδηγός σπουδών στο Πανεπιστήμιο 

εξωτερικού, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να εξασφαλίσουν αναλυτικά περιγράμματα των 



μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η τελική αντιστοίχηση εγκρίνεται από τον/την 

Συντονιστή/ίστρια του προγράμματος ERASMUS+ του Τμήματος. 

 

 

9. Εισερχόμενοι Φοιτητές στο Τμήμα Φιλολογίας με το Πρόγραμμα Erasmus+ 

1. Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται φοιτητές και φοιτήτριες 

από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής για σπουδές στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχει 

συνάψει με αυτά τα Ιδρύματα. 

2. Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται φοιτητές/τριες από 

Πανεπιστήμια της αλλοδαπής για Πρακτική Άσκηση. Οι φοιτητές/τριες είναι 

υποχρεωμένοι/ες να προσκομίσουν επιστολή αποδοχής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 

Φιλολογίας που θα αναλάβει την εποπτεία της Πρακτικής τους Άσκησης με τη σύμφωνη 

γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος. 

3. Ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) που μπορεί να κατοχυρώσουν οι 

εισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες για σπουδές σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι 35. Είναι 

δυνατό να γίνουν δεκτές αιτήσεις εισερχομένων φοιτητών/τριών και με λιγότερες 

πιστωτικές μονάδες μετά από αιτιολογημένη επιστολή των υποψηφίων/του Ιδρύματος 

προέλευσης. 

4. Οι εισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον καταστατικό χάρτη του προγράμματος Erasmus+ και από τη 

Τριμερή Συμφωνία Μάθησης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

5. Το Τμήμα Φιλολογίας αναρτά κατάλογο και περιγράμματα προσφερόμενων 

μαθημάτων στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους (για το επόμενο έτος), εκ των οποίων 

ορισμένα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Στους /Στις εισερχόμενους/ες 

φοιτητές/τριες παρέχεται η δυνατότητα να εγγράφονται στα μαθήματα που 

προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα· οφείλουν, πάντως, να παρακολουθήσουν ένα 

μάθημα ελληνικής γλώσσας για ξένους (με απόκτηση ECTS). 

6. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων που δεν διδάσκονται στα Αγγλικά, οι 

εισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον/την 

διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος και να συζητήσουν τον τρόπο μελέτης και 

αξιολόγησής τους στο μάθημα. Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης ορίζονται από τον 

διδάσκοντα / την διδάσκουσα και περιλαμβάνουν τελική γραπτή εξέταση στα Αγγλικά 

ή/και εργασία βάσει ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. 

 


