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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2020-21 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-21 έρνπλ ζπλαθζεί 

ζπκθσλίεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ αλάκεζα ζην Τ.Δ.Α.Π.Ζ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη 

ηα εμήο Παλεπηζηήκηα: 

  

Πανεπιζηήμιο Υώπα Κύκλορ 

ζποςδών

* 

Γλώζζα Θέζειρ Τπεύθςνη 

Universita degli studi di 

Padova 

Ηηαιία 1, 2 θαη 3 Ηηαιηθά – Αγγιηθά  2 Α. Βαζηινπνχινπ 

University of Eastern 

Finland 

Φηλιαλδία  1 Αγγιηθά  - 

Φηλιαλδηθά (2
ε
 κε 

ππνρξ. γιψζζα  

2 

 

Α. Βαζηινπνχινπ 

Université Charles de 

Gaulle- Lille III 

Γαιιία 1 θαη 2 Γαιιηθά  2 Ν. Αζθνχλε 

Université René Descartes 

– Paris V 

Γαιιία 1, 2 θαη 3 Γαιιηθά  2 Ν. Αζθνχλε 

European University of 

Cyprus 

Κχπξνο 1, 2 θαη 3 Διιεληθά –Αγγιηθά  4 Ν. Αζθνχλε 

ISCTE- Instituto 

Universitario de Lisboa  

Πνξηνγαιία 

 

1 θαη 2 Πνξηνγαιηθά  - 

Αγγιηθά  

2  

 

Δ. Εακπέηα 

 

Universitat Heidelberg Γεξκαλία 1 θαη 2 Γεξκαληθά - Αγγιηθά 2 Α. Αλδξνχζνπ 

* 1: Πξνπηπρηαθφ επίπεδν 2: Μεηαπηπρηαθφ επίπεδν 3: Γηδαθηνξηθφ επίπεδν 

 ΠΡΟΟΥΗ:  

 Σηηο ζπκθσλίεο πνπ είλαη αλνηρηέο ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο θχθινπο ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθφ 

– κεηαπηπρηαθφ - δηδαθηνξηθφ) πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. 

 

 

 

1. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 

 

Μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ 

Γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ην Α’ εμάκελν 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΠΜΣ. 

 

Πποπηςσιακοί θοιηηηέρ 

Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/ξηεο δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα εθφζνλ ηε 

ζηηγκή πνπ ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε α) είλαη εγγεγξακκέλνη ηνπιάρηζηνλ ζην β’ έηνο 

ζπνπδψλ θαη β) έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ηνπιάρηζηνλ ηφζα καζήκαηα φζα αληηζηνηρνχλ 

αξηζκεηηθά ζε έλα έηνο ζπνπδψλ. 

 

Οη θνηηεηέο/ξηεο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν έηνο θνίηεζεο ή είλαη επί πηπρίσ, έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα κφλν αλ ρξσζηνχλ ηθαλφ αξηζκφ καζεκάησλ ηα νπνία 



λα αληηζηνηρνχλ ζε 30 Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS), ψζηε λα έρνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα 

επηινγήο θαη αλαγλψξηζεο καζεκάησλ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ππνδνρήο.  

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα είλαη ε καλή γνώζη ηηρ 

επίζημηρ γλώζζαρ ζην Παλεπηζηήκην ππνδνρήο (ή ηεο γιψζζαο δηδαζθαιίαο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην Παλεπηζηήκην ρξεζηκνπνηεί άιιε γιψζζα σο γιψζζα δηδαζθαιίαο γηα 

ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο ηνπ). Ωο ειάρηζην απαηηνχκελν επίπεδν γισζζνκάζεηαο νξίδεηαη 

ην επίπεδο Β2. 

  Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο γίλεηαη αποκλειζηικά με ηην πποζκόμιζη 

ηυν ανηίζηοισυν διπλυμάηυν. Οη ηίηινη πνπ γίλνληαη δεθηνί είλαη απηνί ηνπο νπνίνπο 

αλαγλσξίδεη ην ΑΣΔΠ. Φνηηεηέο πνπ δελ θαηέρνπλ ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν γισζζνκάζεηαο 

ηε ζηηγκή πνπ θάλνπλ αίηεζε, δελ είλαη επηιέμηκνη. 

 Φνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε κεηαθηλεζεί κε ην πξφγξακκα Erasmus γηα ζπνπδέο ή γηα 

πξαθηηθή άζθεζε είλαη επηιέμηκνη λα κεηαθηλεζνχλ μαλά ζην λέν πξφγξακκα Erasmus+, 

εθφζνλ ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα κεηαθίλεζεο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο 

(ζπλππνινγίδεηαη ην παιηφ θαη ην λέν δηάζηεκα) αλά θχθιν ζπνπδψλ, ζα έρνπλ φκσο 

ρακειή πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ επηινγή ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο. 

 Οη θνηηεηέο κε ηφπν θαηαγσγήο θαη κφληκεο θαηνηθίαο ηε ρψξα πνπ ζέινπλ λα κεηαβνχλ 

κε ην πξφγξακκα Erasmus+ έρνπλ ρακειή πξνηεξαηφηεηα ζηελ επηινγή. 

 

 

 

2. Κπιηήπια επιλογήρ 

 

2. 1 Πποπηςσιακοί θοιηηηέρ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαηά ζεηξά βαξχηεηαο: 

α) Μέζορ όπορ βαθμολογίαρ ζε ζπλδπαζκφ κε ηον απιθμό μαθημάηυν πνπ έρεη πεξάζεη ν 

θνηηεηήο/ξηα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα 

Erasmus. Υπνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζηα καζήκαηα πνπ έρεη εμεηαζηεί 

επηηπρψο κε βάζε ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία κεηά ηελ ηειεπηαία εμεηαζηηθή πεξίνδν. 

 β) Δπίπεδο γνώζηρ ηηρ γλώζζαρ διδαζκαλίαρ ζην Παλεπηζηήκην ππνδνρήο. Γηα ην 

European University of Cyprus φπνπ ε δηδαζθαιία γίλεηαη ζηα ειιεληθά, ζα ιεθζεί ππφςε ε 

γλψζε ηεο αγγιηθήο.     

γ) Γνώζη β’ ξένηρ γλώζζαρ (ην θξηηήξην απηφ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ επηινγή, 

ζπλεθηηκάηαη σο επηπιένλ) 

 

2.2 Μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ 

α) Βαθμόρ πηςσίος 

β) Μέζορ όπορ βαθμολογίαρ: ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

θνηηεηή ζηα καζήκαηα ζηα νπνία έρεη εμεηαζηεί επηηπρψο σο ηε ζηηγκή πνπ θάλεη αίηεζε γηα 

κεηαθίλεζε ζην πξφγξακκα Erasmus+ κε βάζε ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία κεηά ηελ 

ηειεπηαία εμεηαζηηθή πεξίνδν. 

γ) Δπίπεδο γνώζηρ ηηρ γλώζζαρ : ηζρχεη φ,ηη αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηνπο 

πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

δ) Γνώζη β’ ξένηρ γλώζζαρ (ην θξηηήξην απηφ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ επηινγή, 

ζπλεθηηκάηαη σο επηπιένλ) 

 

 

 



2.3 Τποτήθιοι διδάκηοπερ 

α) Βαθμόρ πηςσίος 

β) Βαθμόρ μεηαπηςσιακού διπλώμαηορ ειδίκεςζηρ 

γ) Δπίπεδο γνώζηρ ηηρ γλώζζαρ διδαζκαλίαρ ζηο πανεπιζηήμιο ςποδοσήρ : ηζρχεη φ,ηη 

αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

Γηα ηελ επηινγή απαηηείηαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Τξηκεινχο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη ην πξφγξακκα πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζην εμσηεξηθφ ζα απνηειέζεη κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο γηα ηε δηαηξηβή ηνπ, θαζψο θαη φηη ζα πξνζκεηξεζεί ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ. 

δ) Γνώζη β’ ξένηρ γλώζζαρ (ην θξηηήξην απηφ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ επηινγή, 

ζπλεθηηκάηαη σο επηπιένλ) 

 

  

 

 

 

3. Γιαδικαζία ςποβολήρ αιηήζευν 

 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηηζη 

ζπκκεηνρήο (βι. έληππν αίηεζεο ζην ηέινο) ζπλνδεπφκελε απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν 

πιζηοποιηηικού γνώζηρ ηηρ ξένηρ γλώζζαρ (ή ηυν γλυζζών).     
To αληίγξαθν αναλςηικήρ βαθμολογίαρ πνπ απαηηείηαη δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαηεζεί απφ 

θάζε θνηηεηή/ξηα μερσξηζηά. Θα πξνζθνκηζηεί ππεξεζηαθά κέζσ ηεο γξακκαηείαο. 

 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε έρνπλ δηθαίσκα λα δειψζνπλ μέσπι δύο 

πανεπιζηήμια κε ζεηξά πξνηίκεζεο. 

 

Οη αηηήζεηο ζα ππνβιεζνχλ απφ 6 μέσπι και 13 Μαπηίος 2020  ζηνλ θ. Κνπηζνπβέιε, ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ ΤΔΑΠΖ, Ναπαξίλνπ 13
Α
, καθημεπινά ώπερ 9.00-12.30. Μεηά απφ ηηο 13 

Μαξηίνπ δελ ζα γίλεη δεθηή θακία αίηεζε.  

 

Αλάινγα κε ην παλεπηζηήκην πξνηίκεζεο νη θνηηεηέο/ξηεο ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα (βι. παξαπάλσ πίλαθα). Οη ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ζα γίλνπλ 

σο εμήο: 

 

Α. Αλδξνχζνπ:  17/3/2020 ψξα 12:00, γξαθείν, Ηππνθξάηνπο 31, 4
νο

 φξνθνο 

Ν. Αζθνχλε:  18/3/2020 ψξα 16.00, γξαθείν, Ηππνθξάηνπο 31, 4
νο

 φξνθνο 

Α. Βαζηινπνχινπ: 17/3/2020 ψξα 13.30, γξαθείν, Ηππνθξάηνπο 31, 3νο φξνθνο 

Δ. Εακπέηα:  17/3/2020 ψξα 15.00, γξαθείν 703, Σηαδίνπ 5, 7νο φξνθνο 
  
 
 



ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΠΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 

 

Ολνκαηεπψλπκν:………………………………… 

Αξηζκφο κεηξψνπ: ……………………………… 

Δπίπεδν: Πξνπηπρηαθφ    

Μεηαπηπρηαθφ     

Γηδαθηνξηθφ  

Δμάκελν ζπνπδψλ: ……………………………… 

Τειέθσλν: ………………………………………. 

Email…………………………………………….. 

      

 

Παξαθαιψ λα ιάβεηε ππφςε ηελ αίηεζή κνπ γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα Erasmus+ γηα ην 

έηνο 2020-21. Δλδηαθέξνκαη γηα ην/α παλεπηζηήκην/α (ζημειώζηε με ζειρά προηίμηζης ):  

1. 

2. 

  

Σπλεκκέλα ππνβάιισ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ/ά γλψζεο μέλεο γιψζζαο (προζδιορίζηε ζσγκεκριμένα)……………….. 

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

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

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

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

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

 

2. Άιιν (πξνζδηνξίζηε) 

 

 

     Ζκεξνκελία: 3/ 3/ 2020 

 

    Ο/Ζ αηηψλ/νχζα 

 

 


