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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2015-16 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 έχουν συναφθεί 
συμφωνίες κινητικότητας προπτυχιακών φοιτητών ανάμεσα στο Τ.Ε.Α.Π.Η. του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και τα εξής Πανεπιστήμια: 
  

Πανεπιστήμιο Χώρα Κύκλος 
σπουδών*

Γλώσσα- επίπεδο Θέσεις Υπεύθυνη 

Institute of Education – 
University of London 

Αγγλία 1 και 2 Αγγλικά C1 1 Ε. Ζαμπέτα 

Institute of Education – 
University of London 

Αγγλία 1 και 2 Αγγλικά C1 1 Θ. Δραγώνα 

Université Charles de 
Gaulle- Lille III 

Γαλλία 1 και 2 Γαλλικά B2 2 Ν. Ασκούνη 

Université René 
Descartes – Paris V 

Γαλλία 1, 2 και 3 Γαλλικά B2 2 Ν. Ασκούνη 

Universita degli studi di 
Padova 

Ιταλία 1, 2 και 3 Ιταλικά A2 –
Αγγλικά Β2 

2 Δ. Μακρυνιώτη 

European University of 
Cyprus 

Κύπρος 1, 2 και 3 Ελληνικά –Αγγλικά 
Β2 

4 Ν. Ασκούνη 

University of Eastern 
Finland 

Φινλανδία  1 Αγγλικά Β2- 
Φινλανδικά (2η μη 
υποχρ. γλώσσα  

2 
 

Δ. Μακρυνιώτη 

ISCTE- Instituto 
Universitario de Lisboa  

Πορτογαλία 
 

1 και 2 Πορτογαλικά Β1 - 
Αγγλικά Β2 

2  
 

Θ. Δραγώνα 
 

* 1: Προπτυχιακό επίπεδο 2: Μεταπτυχιακό επίπεδο 3:Διδακτορικό επίπεδο 
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 Στις συμφωνίες που είναι ανοιχτές σε δύο ή περισσότερους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό 
– μεταπτυχιακό - διδακτορικό) προτεραιότητα δίνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές. 
Εξαίρεση αποτελούν οι 2 συμφωνίες με το Institute of Education στο Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου, όπου προτεραιότητα έχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.   
 
 
 
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που είναι: 

 Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ 
 Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  
 Φοιτητές/ριες εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος των προπτυχιακών 

σπουδών  
 Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ή για 

πρακτική άσκηση είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραμμα 
Erasmus+, εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 



μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών, θα 
έχουν όμως χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή σε σχέση με τους 
υπόλοιπους φοιτητές. 

Οι φοιτητές με τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τη χώρα που θέλουν να μεταβούν με 
το πρόγραμμα Erasmus+ έχουν χαμηλή προτεραιότητα στην επιλογή. 
Οι προπτυχιακοί φοιτητές/ριες δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο αν τη 
στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus+ έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 
τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών. 
Οι φοιτητές/ριες που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων τα οποία 
να αντιστοιχούν σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS) ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα 
επιλογής και αναγνώρισης μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου 
υποδοχής.  
 
 
 
2. Κριτήρια επιλογής 
 
2. 1 Προπτυχιακοί φοιτητές 
Η επιλογή θα γίνει με βάση: 
 α) το επίπεδο γνώσης της γλώσσας 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). Για το European University of 
Cyprus όπου η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά, θα ληφθεί υπόψη η γνώση της αγγλικής. 
Το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας ανά πανεπιστήμιο αναφέρεται στον παραπάνω 
πίνακα. 
β) την επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας) σε συνδυασμό με τον αριθμό μαθημάτων που 
έχει περάσει ο φοιτητής/ρια μέχρι τη στιγμή που υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής στο 
πρόγραμμα Erasmus. 
  
2.2 Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
α) Επίπεδο γνώσης της γλώσσας : ισχύει ό,τι αναφέρεται παραπάνω σχετικά με τους 
προπτυχιακούς φοιτητές 
β) Αριθμός μαθημάτων: οι φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Α’ εξάμηνο 
των σπουδών τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ 
γ) Μέσος όρος βαθμολογίας: υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του μεταπτυχιακού 
φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση για 
μετακίνηση στο πρόγραμμα Erasmus+ με βάση την αναλυτική βαθμολογία μετά την 
τελευταία εξεταστική περίοδο. 
 
 
2.3 Υποψήφιοι διδάκτορες 
α) Επίπεδο γνώσης της γλώσσας : ισχύει ό,τι αναφέρεται παραπάνω σχετικά με τους 
προπτυχιακούς φοιτητές 
β) Αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής. Στην εισήγηση θα αναγράφεται το 
θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος 
διδάκτορας στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής εργασίας για τη διατριβή 
του, καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του. 
Γ) Στην επιλογή συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου και του μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης. 



 
 
 
3. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
 
Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής (βλ. έντυπο αίτησης στο τέλος) συνοδευόμενη από:  

α) επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της ξένης γλώσσας (ή των 
γλωσσών). Σε περίπτωση που δεν κατέχουν ακόμη το σχετικό δίπλωμα, μπορούν να 
προσκομίσουν βεβαίωση όπου πιστοποιείται ότι παρακολουθούν μαθήματα αντίστοιχου 
επιπέδου και πρόκειται να συμμετάσχουν στις αμέσως επόμενες εξετάσεις για την 
απόκτηση αυτού του διπλώματος.   
β) αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. 

 
Στην αίτηση έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι δύο πανεπιστήμια με σειρά προτίμησης. 
 
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από 4 μέχρι και 13 Μαρτίου 2015  στην κ. Γεωργοπούλου, στη 
Γραμματεία του ΤΕΑΠΗ, Ναυαρίνου 13Α, ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ώρες 
10.00-13.30. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.  
 
Ανάλογα με το πανεπιστήμιο προτίμησης οι φοιτητές/ριες θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με 
την υπεύθυνη καθηγήτρια. Λόγω εκπαιδευτικής άδειας της κας Δραγώνα, οι φοιτητές/ριες 
που ενδιαφέρονται για το Institute of Education (Λονδίνο) θα πρέπει να προσέλθουν στη  
συνάντηση με την κα Ζαμπέτα, ενώ όσοι/ες ενδιαφέρονται για το Instituto Universitario de 
Lisboa (Λισαβώνα) στη συνάντηση με την κα Ασκούνη. Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα 
γίνουν  στα γραφεία των υπεύθυνων καθηγητριών ως εξής: 
 
Δ. Μακρυνιώτη: 16/3/2015 ώρα 11:30, Ιπποκράτους 35, 3ος όροφος 
Ε. Ζαμπέτα  18/3/2015 ώρα 13.00, Ιπποκράτους 33, 1ος  όροφος 
Ν. Ασκούνη:  18/3/2015 ώρα 15:30, Ιπποκράτους 33, 1ος  όροφος 
   
  
 
 
 
 



ΑΙΤΗΣΗ 
 

Ονοματεπώνυμο:………………………………… 

Αριθμός μητρώου: ……………………………… 

Επίπεδο: Προπτυχιακό    

Μεταπτυχιακό     

Διδακτορικό  

Εξάμηνο σπουδών: ……………………………… 

Τηλέφωνο: ………………………………………. 

Email…………………………………………….. 

      

Προς τις ακαδ. υπεύθυνες για το πρόγραμμα Erasmus  

     Ημερομηνία: ……………………….. 

 

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη την αίτησή μου για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για το 

έτος 2015-16. Ενδιαφέρομαι για το/α πανεπιστήμιο/α (σημειώστε με σειρά προτίμησης ):  

1. 

2. 

  

Συνημμένα υποβάλλω τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αναλυτική βαθμολογία 

2. Πιστοποιητικό/ά γνώσης ξένης γλώσσας (προσδιορίστε συγκεκριμένα)……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

3. Άλλο (προσδιορίστε) 

 

    Ο/Η αιτών/ούσα 

 
 


	ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

