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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2023-2024 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχουν συναφθεί 

συμφωνίες κινητικότητας φοιτητών ανάμεσα στο Τ.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Αθηνών και 

τα εξής Πανεπιστήμια: 

  

Πανεπιστήμιο Χώρα Κύκλος 

σπουδών

* 

Γλώσσα Θέσεις 

 

Υπεύθυνη 

Universita degli 

studi di Padova 

Ιταλία 1, 2 και 3 Ιταλικά - Αγγλικά  3 Α. 

Βασιλοπούλου 

University of Eastern 

Finland 

Φινλανδία  1 Αγγλικά  - 

Φινλανδικά (2η 

μη υποχρ. 

γλώσσα  

3 

 

Α. 

Βασιλοπούλου 

Université de Lille  Γαλλία 1 και 2 Γαλλικά  2 Ν. Ασκούνη 

Universite Paris Cité Γαλλία 1, 2 και 3 Γαλλικά 1 Ν. Ασκούνη 

European University 

of Cyprus 

Κύπρος 1 Ελληνικά - 

Αγγλικά  

2 Ν. Ασκούνη 

ISCTE- Instituto 

Universitario de 

Lisboa  

Πορτογαλί

α 

 

1 και 2 Πορτογαλικά  - 

Αγγλικά  

2  

 

Α. 

Βασιλοπούλου  

Universitat 

Heidelberg 

Γερμανία 1 και 2 Γερμανικά - 

Αγγλικά 

2 Α. Ανδρούσου 

* 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. 

 

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Α’ εξάμηνο 

των σπουδών τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ. 

 

Προπτυχιακοί φοιτητές 

• Οι προπτυχιακοί φοιτητές/ριες δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εφόσον 

τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο β’ 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.  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η καλή γνώση της επίσημης 

γλώσσας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (ή της γλώσσας διδασκαλίας στην περίπτωση που το 

Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς 

φοιτητές του). Ως ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας ορίζεται το επίπεδο Β2. 

•  Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την προσκόμιση 

των αντίστοιχων διπλωμάτων. Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τους οποίους 

αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ. Φοιτητές που δεν κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο γλωσσομάθειας 

τη στιγμή που κάνουν αίτηση, δεν είναι επιλέξιμοι. 

• 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. 

 

2. Κριτήρια επιλογής 

 

2. 1 Προπτυχιακοί φοιτητές 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια κατά σειρά βαρύτητας: 

α) 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. 

Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα που έχει εξεταστεί επιτυχώς με βάση 

την αναλυτική βαθμολογία μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο. 

 β) Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Για το European 

University of Cyprus όπου η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά, θα ληφθεί υπόψη η γνώση της 

αγγλικής.     

γ) Γνώση β’ ξένης γλώσσας (το κριτήριο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για την επιλογή, 

συνεκτιμάται ως επιπλέον) 

 

2.2 Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

α) Βαθμός πτυχίου 

β) 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. 

γ) Επίπεδο γνώσης της γλώσσας : ισχύει ό,τι αναφέρεται παραπάνω σχετικά με τους 

προπτυχιακούς φοιτητές 

δ) Γνώση β’ ξένης γλώσσας (το κριτήριο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για την επιλογή, 

συνεκτιμάται ως επιπλέον) 

 

2.3 Υποψήφιοι διδάκτορες 

α) Βαθμός πτυχίου 

β) Βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 

γ) Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο υποδοχής : ισχύει ό,τι 

αναφέρεται παραπάνω σχετικά με τους προπτυχιακούς φοιτητές 



Για την επιλογή απαιτείται αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής, στην οποία 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. 

δ) Γνώση β’ ξένης γλώσσας (το κριτήριο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για την επιλογή, 

συνεκτιμάται ως επιπλέον) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές/ριες που έχουν ήδη επιλεγεί μέσω της πρόσκλησης του 

Νοεμβρίου 2022 για να συμμετάσχουν σε πανεπιστήμια του δικτύου CIVIS δεν μπορούν 

να κάνουν αίτηση μέσω της παρούσας πρόσκλησης για το ίδιο εξάμηνο που έχουν επιλεγεί, 

εκτός και αν -πριν κάνουν αίτηση- ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στο CIVIS. 

 

3. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

 

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά 

αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Τμήματος:  secr@ecd.uoa.gr  

  

Πιο συγκεκριμένα, στο email της αίτησης θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής: 

1. Η αίτηση που ακολουθεί συμπληρωμένη 

2. Ο παρακάτω πίνακας με τα προσωπικά στοιχεία 

3. Το/α πιστοποιητικό/ά γνώσης ξένης γλώσσας σκαναρισμένο/α. 

 

To αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας που απαιτείται δεν χρειάζεται να κατατεθεί από κάθε 

φοιτητή/ρια ξεχωριστά. Θα προσκομιστεί υπηρεσιακά μέσω της γραμματείας. 

 

Οι φοιτητές/τριες που υποβάλλουν αίτηση έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι δύο 

πανεπιστήμια με σειρά προτίμησης. 

 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 8 μέχρι και 15 Μαρτίου 2023. Μετά από τις 15 

Μαρτίου δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.  

 

Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα ERASMUS+ 2023-2024 

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση  

με τις υπεύθυνες καθηγήτριες για την ενημέρωση των φοιτητριών/τών που ενδιαφέρονται να 

υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα  ERASMUS+ 2023-24 στον παρακάτω 

σύνδεσμο: 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m76c80d187b56ce9acbfa4aa4194a8d98 
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1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 

 

Ονοματεπώνυμο:………………………………… 

Αριθμός μητρώου: ……………………………… 

Επίπεδο: Προπτυχιακό    

Μεταπτυχιακό     

Διδακτορικό  

Εξάμηνο σπουδών: ……………………………… 

Τηλέφωνο: ………………………………………. 

Email…………………………………………….. 

      

 

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

έτος 2023-24. Ενδιαφέρομαι για το/α πανεπιστήμιο/α (σημειώστε με σειρά προτίμησης):  

1. 

2. 

  

Συνημμένα υποβάλλω τα εξής δικαιολογητικά: 

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

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

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

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

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

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

 

2. Άλλο (προσδιορίστε) 

 

 

     Ημερομηνία: …/ 3/ 2023 

 

                Ο/Η αιτών/ούσα 

 

 



 

 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 

Ονοματεπώνυμο 

 

 

Εξάμηνο στο οποίο βρίσκεστε 
 

Πανεπιστήμιο/α για το οποίο 

ενδιαφέρεστε (με σειρά προτίμησης) 
 

Ξένη/ες γλώσσα/ες 

Πτυχίο/α που υποβάλλετε 

 

 

Τηλέφωνο  
 

 

e-mail 

 

 

 

 

 

 
 


