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Ακαδθμαϊκόσ υπεφκυνοσ: Ιωάννθσ Καλογεράκοσ 
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Επικοινωνία: Χρυςοφλα Αρκοφδθ 
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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
για επιλογι εξερχομζνων φοιτθτϊν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-2018 

ςτο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάκθςθ / ERASMUS+ προσ τα Πανεπιςτιμια: 
 

(1) Universität Leipzig (Λειψία, Γερμανία): θζςεισ 6 

(2) University of Ljubljana (Λιουμπλιάνα, λοβενία): θζςεισ 2 

(3) NLA University College (Bergen, Νορβηγία): θζςεισ 2 

(4) University of Nicosia (Λευκωςία, Κφπροσ): θζςεισ 2 
 

Ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων φοιτθτϊν από τον ακαδθμαϊκό υπεφκυνο: 

Φιλοςοφικι Σχολι, 5οσ όρ., γρ. 510, Σρίτη, 7/3/2017, ϊρα 10:00-12:00 

 

1. Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ERASMUS+ 

 Στο Πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετάςχουν προπτυχιακοί φοιτθτζσ, μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και 

υποψιφιοι διδάκτορεσ: (α) Οι προπτυχιακοί φοιτητζσ πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι τουλάχιςτον 

ςτο δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν ςτο Τμιμα Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ και να ζχουν 

εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον τόςα μακιματα όςα αντιςτοιχοφν αρικμθτικά ςε ζνα ζτοσ 

ςπουδϊν. Οι φοιτθτζσ που βρίςκονται ςτο τελευταίο ζτοσ φοίτθςθσ ι είναι επί πτυχίω ζχουν 

δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ERASMUS+ μόνο αν χρωςτοφν ικανό αρικμό μακθμάτων, τα 

οποία να αντιςτοιχοφν τουλάχιςτον ςε 30 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS credits), ϊςτε να ζχουν 

μεγαλφτερθ δυνατότθτα επιλογισ μακθμάτων από το πρόγραμμα ςπουδϊν του Πανεπιςτθμίου 

υποδοχισ και αντίςτοιχα αναγνϊριςισ τουσ από το Ε.Κ.Π.Α. (β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητζσ πρζπει 

να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το Αϋ εξάμθνο των ςπουδϊν τουσ ςτο ΜΠΣ ςτο οποίο είναι 

εγγεγραμμζνοι. (γ) Οι υποψήφιοι διδάκτορεσ πρζπει να προςκομίςουν αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ 

Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ. 

 Το επίπεδο γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ ορίηεται ςτο επίπεδο Β2· 

ειδικότερα απαιτοφνται για το (1) Universität Leipzig Γερμανικά ςε επίπεδο Β2 (/Αγγλικά ςε επίπεδο 

Β2, αν γίνει αποδεκτό από το Πανεπιςτιμιο), το (2) University of Ljubljana Σλοβενικά ςε επίπεδο Β2 

(/Αγγλικά ςε επίπεδο Β2, αν γίνει αποδεκτό από το Πανεπιςτιμιο), το (3) NLA University College 

Νορβθγικά/Αγγλικά ςε επίπεδο Β2, το (4) University of Nicosia Αγγλικά/Ελλθνικά ςε επίπεδο Β2. 

 

2. Βαςικά κριτιρια επιλογισ 

(α) Προπτυχιακοί φοιτητζσ: 

1. Μζςοσ όροσ βαθμολογίασ: Υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ του φοιτθτι ςτα μακιματα ςτα 

οποία ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ ζωσ τθ ςτιγμι που κάνει αίτθςθ για μετακίνθςθ Erasmus, με βάςθ τθν 

αναλυτικι του βακμολογία μετά τθν τελευταία εξεταςτικι περίοδο. 
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2. Επίπεδο γνώςησ τησ γλώςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ. 
 

(β) Μεταπτυχιακοί φοιτητζσ: 

1. Βαθμόσ Πτυχίου. 

2. Μζςοσ όροσ βαθμολογίασ ςτο ΜΠΣ με βάςθ τθν αναλυτικι βακμολογία του φοιτθτι μετά τθν 

τελευταία εξεταςτικι περίοδο. 

3. Επίπεδο γνώςησ τησ γλώςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ. 
 

(γ) Τποψήφιοι διδάκτορεσ: 

1. Βαθμόσ Πτυχίου. 

2. Βαθμόσ Μεταπτυχιακοφ Διπλώματοσ Ειδίκευςησ. 

3. Επίπεδο γνώςησ τησ γλώςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ. 
 

Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ERASMUS+ και τα υποχρεωτικά κριτιρια επιλογισ 

αναγράφονται ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Κ.Π.Α. http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html.  

 

3. Πρόςκετα κριτιρια επιλογισ 

1. Γλωςςομάθεια. Το επίπεδο Β2 είναι το ελάχιςτο επίπεδο γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο 

Πανεπιςτιμιο υποδοχισ. Στθν τελικι επιλογι λαμβάνεται υπ’ όψιν το ανϊτερο επίπεδο 

γλωςςομάκειασ. Θα λθφκεί επίςθσ υπ’ όψιν ο αρικμόσ ξζνων γλωςςϊν και το επίπεδο γνϊςθσ τουσ, 

κυρίωσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

2. Αιτιολόγηςη αίτηςησ. H αίτθςθ πρζπει να ςυνοδεφεται από ζνα ςφντομο κείμενο (ζκταςθσ 150-200 

λζξεων), ςτο οποίο κα αναφζρονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ ηθτείται θ ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα 

ERASMUS+ προσ το ςυγκεκριμζνο Πανεπιςτιμιο. 

3. Εξάμηνο ςπουδών. Στθν περίπτωςθ που όλα τα προθγοφμενα κριτιρια καταλιγουν ςε ιςότιμθ 

κατάταξθ, κα λθφκεί υπ’ όψιν το εξάμθνο ςπουδϊν· οι φοιτϊντεσ ςε μεγαλφτερο εξάμθνο κα 

προτιμθκοφν ωσ ζχοντεσ λιγότερεσ ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ERASMUS+ από εκείνουσ 

που φοιτοφν ςε μικρότερο. 

4. Ελάχιςτοσ μζςοσ όροσ βαθμολογίασ: 7,5. 

 

4. Δικαιολογθτικά 

(α) Προπτυχιακοί φοιτητζσ: 

1. Αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα ERASMUS+ (διατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.ppp.uoa.gr/erasmus/tomeas-filosofias.html και ςτθ Γραμματεία του Τομζα 

Φιλοςοφίασ). 

2. Σφντομο κείμενο αιτιολόγηςησ τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ (ςυντάςςεται από τον φοιτθτι). 

3. Βιογραφικό ςημείωμα. 

4. Αναλυτική βαθμολογία, ςτθν οποία πρζπει να αναγράφεται και ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ των 

εξεταςκζντων μακθμάτων (πρωτότυπο). 

5. Δίπλωμα – Βεβαίωςη γνώςησ τησ γλώςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτήμιο υποδοχήσ ή τησ 

αγγλικήσ γλώςςασ (ςε ελάχιςτο επίπεδο Β2) (φωτοαντίγραφο). 

6. Αποδεικτικά γνώςησ επιπλζον ξζνων γλωςςών (φωτοαντίγραφα). 
 

(β) Μεταπτυχιακοί φοιτητζσ: 

1. Αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα ERASMUS+ (διατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.ppp.uoa.gr/erasmus/tomeas-filosofias.html και ςτθ Γραμματεία του Τομζα 

Φιλοςοφίασ). 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html
http://www.ppp.uoa.gr/erasmus/tomeas-filosofias.html
http://www.ppp.uoa.gr/erasmus/tomeas-filosofias.html
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2. Σφντομο κείμενο αιτιολόγηςησ τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ (ςυντάςςεται από τον φοιτθτι). 

3. Βιογραφικό ςημείωμα. 

4. Βαθμόσ Πτυχίου (πρωτότυπο). 

5. Μζςοσ όροσ βαθμολογίασ ςτο ΠΜΣ με βάςθ τθν αναλυτικι βακμολογία του φοιτθτι μετά τθν 

τελευταία εξεταςτικι περίοδο (πρωτότυπο). 

6. Δίπλωμα – Βεβαίωςη γνώςησ τησ γλώςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτήμιο υποδοχήσ ή τησ 

αγγλικήσ γλώςςασ (ςε ελάχιςτο επίπεδο Β2) (φωτοαντίγραφο). 

7. Αποδεικτικά γνώςησ επιπλζον ξζνων γλωςςών (φωτοαντίγραφα). 
 

(γ) Τποψήφιοι διδάκτορεσ: 

1. Αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα ERASMUS+ (διατίκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.ppp.uoa.gr/erasmus/tomeas-filosofias.html και ςτθ Γραμματεία του Τομζα 

Φιλοςοφίασ). 

2. Σφντομο κείμενο αιτιολόγηςησ τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ (ςυντάςςεται από τον φοιτθτι). 

3. Βιογραφικό ςημείωμα. 

4. Βαθμόσ Πτυχίου (πρωτότυπο). 

5. Βαθμόσ Μεταπτυχιακοφ Διπλώματοσ Ειδίκευςησ (πρωτότυπο). 

6. Δίπλωμα – Βεβαίωςη γνώςησ τησ επίςημησ γλώςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτήμιο υποδοχήσ ή 

τησ αγγλικήσ γλώςςασ (ςε ελάχιςτο επίπεδο Β2) (φωτοαντίγραφο). 

7. Αποδεικτικά γνώςησ επιπλζον ξζνων γλωςςών (φωτοαντίγραφα). 

8. Αιτιολογημζνη ειςήγηςη τησ Τριμελοφσ Συμβουλευτικήσ Επιτροπήσ, ςτθν οποία κα αναγράφεται 

το κζμα τθσ διατριβισ και κα βεβαιϊνεται ότι το πρόγραμμα που κα ακολουκιςει ο υποψιφιοσ ςτο 

εξωτερικό κα αποτελζςει μζροσ τθσ ερευνθτικισ του εργαςίασ για τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ 

του διατριβισ κακϊσ και ότι κα προςμετρθκεί ςτον ςυνολικό χρόνο των ςπουδϊν του. 

 

5. Κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν 

Γραμματεία Τομζα Φιλοςοφίασ (Φιλοςοφικι Σχολι, 5οσ όροφοσ, 

γραφείο 503, τθλ.: 210-727 7535) – Αρμόδιοσ: κφριοσ Κοςμάσ Σαριμπαλίδθσ 

 Ημερομθνίεσ κατάκεςθσ: Παραςκευή 10/3/2017 και Δευτζρα 13/3/2017, ϊρα 10:00-12:00 
 

6. Διαδικαςία επιλογισ και Πίνακασ επιλεγζντων 

Η διαδικαςία επιλογισ κα ολοκλθρωκεί και ο πίνακασ των επιλεγζντων κα κατατεκεί τθν 20/3/2017. Οι 

φοιτθτζσ οφείλουν να γράψουν ςτθν αίτθςι τουσ αν ζχουν υποβάλει αιτιςεισ και για άλλα, εκτόσ των 

ανωτζρω, Πανεπιςτιμια και, ςε περίπτωςθ επιλογισ τουσ ςε κάποιο από αυτά, οφείλουν να 

ενθμερϊςουν θλεκτρονικά, ζωσ και τθν 19/3/2017, τον ακαδθμαϊκό υπεφκυνο αν ζχουν αποδεχκεί τθν 

επιλογι τουσ ςε αυτό. 

 

7. Άλλεσ πλθροφορίεσ 

Στθν ιςτοςελίδα του Ε.Κ.Π.Α. http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html υπάρχουν όλεσ οι ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κινθτικότθτα των φοιτθτϊν ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ERASMUS+. 

Στισ ιςτοςελίδεσ των ςυνεργαηόμενων Πανεπιςτθμίων παρζχονται πλθροφορίεσ για πρακτικά κζματα 

(διαδικαςία εγγραφισ, πρόγραμμα ςπουδϊν, διάρκεια εξαμινων, δυνατότθτα ςτζγαςθσ). Οι φοιτθτζσ 

μποροφν επίςθσ να ςυμβουλεφονται το ζντυπο υλικό των ςυνεργαηόμενων Ιδρυμάτων ςτο αρχείο που 

τθρείται ςτο Τμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν Σχζςεων του Ε.Κ.Π.Α. (Κεντρικό Κτιριο, Πανεπιςτθμίου 

30· θμζρεσ και ϊρεσ υποδοχισ: Τρίτθ, Τετάρτθ, Πζμπτθ, 11:00-13:00). 

http://www.ppp.uoa.gr/erasmus/tomeas-filosofias.html
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

