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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

 
1. Στους φοιτητές και φοιτήτριες του 3ου έτους μετρούν ως κριτήρια τα ECTS1 (70%) και 

ο Μ.Ο. βαθμολογίας κατά το χρόνο επιλογής (30%). 

2. Στους φοιτητές και φοιτήτριες του 4ου + μετρούν ως κριτήρια τα ECTS (70%), ο Μ.Ο. 

βαθμολογίας κατά το χρόνο επιλογής (30%), και το έτος φοίτησης μετρά ως κριτήριο σε 

περίπτωση ισοβαθμίας (προτεραιότητα παλαιότερου).  

3. Από τις 18 διαθέσιμες θέσεις, οι πέντε (5) θα καλυφθούν από φοιτητές του 3ου έτους, 

εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι από το έτος αυτό. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για την επιλογή στο Google Form που θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο: 

 

https://forms.gle/BTWgEw74YWeq6sjU7 

 

Δηλώστε εκεί με μεγάλη προσοχή και ακρίβεια, παρακαλώ, τα στοιχεία που είναι αναγκαία 

για την επιλογή. 

 

Η συμπλήρωση και κατάθεση των στοιχείων θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο ως και την 

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023, στις 20.00. Εκδήλωση ενδιαφέροντος με άλλο τρόπο ή 

μετά την εκπνοή του παραπάνω χρονικού ορίου, δεν θα ληφθεί υπόψη. 

 

Προσοχή: Οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της αναλυτικής τους 

βαθμολογίας στη διδάσκουσα στην πρώτη συνάντηση του Εργαστηρίου (Πέμπτη 16 

Φεβρουαρίου 2023), προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώθηκαν στο 

 
1 Ο αριθμός ECTS μονάδων που έχουν κατοχυρωθεί (δηλαδή το άθροισμα των ECTS μονάδων για τα 
μαθήματα που έχετε περάσει). 

https://forms.gle/BTWgEw74YWeq6sjU7


Google Form. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η δήλωση ανακριβών στοιχείων/στοιχείου, οι 

ενδιαφερόμενοι θα αποκλειστούν αυτομάτως από το Εργαστήριο. 

 

Η ανακοίνωση των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο θα γίνει την Τρίτη  

14 Φεβρουαρίου 2023 στο elearn του Εργαστηρίου (δεν χρειάζεται κωδικός πρόσβασης).  

 

Η πρώτη συνάντηση του Εργαστηρίου θα γίνει σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, κατά 

την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, δηλαδή την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, μεταξύ 

14:30-17:30. 

 

Ευχαριστώ πολύ, 

Κλειώ Πρωτόγερου 

 

 


