Προκήρυξη υποτροφιών διμερούς κινητικότητας ERASMUS για το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017
Όσοι/όσες προπτυχιακοί/-ες ή μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να
μεταβούν στο πλαίσιο των ανταλλαγών του προγράμματος Erasmus+ σε κάποιο από
τα παρακάτω πανεπιστήμια κατά το ακαδ. έτος 2016-2017 παρακαλούνται να
προσέλθουν την Πέμπτη 9 Μαρτίου και ώρα 2.30 στο γραφείο της επίκουρης
καθηγήτριας κ. Γ. Βαρζελιώτη (916), προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.
Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν αίτηση, στην οποία θα πρέπει να
αναφέρονται οπωσδήποτε τα εξής:
1. τα στοιχεία επικοινωνίας (οπωσδήποτε η ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο)
του φοιτητή/-τριας
2. το έτος
3. το ή τα παν/μια για τα οποία ενδιαφέρεται
4. το εξάμηνο κατά το οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί (χειμερινό ή εαρινό)
5. οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να μετακινηθεί στα συγκεκριμένα πανεπιστήμια
Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Γ. Βαρζελιώτη τη Δευτέρα 20
Μαρτίου, ώρες 10.00-12.00 και όχι αργότερα.
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Δικαιολογητικά:
1. επίσημη αναλυτική βαθμολογία
2. επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας
3. σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Βασικά κριτήρια επιλογής:
1. Γλώσσα: Βλ. πίνακα για το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της χώρας του
Πανεπιστημίου υποδοχής ή της αγγλικής γλώσσας στην περίπτωση που το
Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για
τους αλλοδαπούς φοιτητές του (Β2 ή ανώτερο).
2. Αριθμός μαθημάτων: Οι προπτυχιακοί/-ές φοιτητές/φοιτήτριες δικαιούνται να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο αν τη στιγμή που κάνουν αίτηση για
μετακίνηση Erasmus έχουν εγγραφεί στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και
έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα τα οποία
αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι
επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο αν χρωστούν
ικανό αριθμό μαθημάτων ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής
και αναγνώρισης μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του
Πανεπιστημίου υποδοχής (30 ECST).
Οι φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του Α' εξαμήνου των σπουδών τους
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.
3. Μέσος όρος βαθμολογίας:
Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή/της φοιτήτριας στα
μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση
για μετακίνηση Erasmus (για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές).
Στην επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων συνεκτιμώνται ο βαθμός του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, του Πτυχίου, και είναι απαραίτητη
η πολύ καλή γνώση της απαιτούμενης γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πλοηγηθούν και στην
ιστοσελίδα http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

