
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΚΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 

ΡΟΚΗΥΞΗ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ 

για επιλογι εξερχόμενων φοιτθτών για ςπουδζσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ERASMUS+ 

για φοίτθςθ ςτο εαρινό εξάμθνο 2020-21 ςτα Παν/μια μζλθ τθσ ςυμμαχίασ Παν/μίωνCIVIS  

 

Η Ευρωπαϊκι Πανεπιςτθμιακι υνεργαςία για τουσ Πολίτεσ τθσ Ευρώπθσ -CIVIS είναι ζνα 

δίκτυο δθμοςίων Ευρωπαϊκϊν Ρανεπιςτθμίων με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ Ευρωπαϊκοφ 

Ρανεπιςτθμίου. Από τα 8 Ρανεπιςτιμια, τα οποία περιλαμβάνονται μαηί με το Εκνικό και 

Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ςτο δίκτυο, ςτον τομζα των ωςικϊν και Σλαβικϊν 

ςπουδϊν το Τμιμα μασ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνεργαςτεί με τα παρακάτω τζςςερα 

Ρανεπιςτιμια. Στισ ιςτοςελίδεσ που παραπζμπονται μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τα προγράμματα ςπουδϊν και άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ: 

1. Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille,Μαςςαλία, Γαλλία). Σα μακιματα γίνονται 

μόνο ςτα Γαλλικά: https://www.univ-amu.fr/index.php/en/public/exchange-program-0; 

https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia/aix-marseille-universite 

2. Université Libre de Bruxelles (Βρυξζλλεσ, Βζλγιο). Σο πανεπιςτιμιο προςφζρει μακιματα 

και ςτα Αγγλικα!): https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia/universite-libre-de-

bruxelles 

3. Universitatea din București (Βουκουρζςτι, Ρουμανία). Σο πανεπιςτιμιο προςφζρει 

μακιματα ςτα Αγγλικά και ςτα Γαλλικά:https://civis.eu/el/sxetika-me-to-

civis/panepisthmia/university-of-bucharest 

4.  Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Γερμανία). Σα μακιματα γίνονται ςτα Γερμανικά, 

αλλά υπάρχουν οριςμζνα και ςτα Αγγλικά: https://civis.eu/el/sxetika-me-to-

civis/panepisthmia/eberhard-karls-universitat-tubingen 

Καλοφνται οι φοιτθτζσ/-τριεσ του Τμιματοσ ωςικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ και Σλαβικϊν 

Σπουδϊν, που ενδιαφζρονται να φοιτιςουν κατά το εαρινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 

2020-2021 με υποτροφία του προγράμματοσ Erasmus+ ςτα πανεπιςτιμια, τα οποία 

παρατίκενται ςτο ςυνθμμζνο  πίνακα ςυνεργαηόμενων Ιδρυμάτων, να υποβάλουν αίτθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ςυνοδευόμενθ από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά (βλ. ενότθτα 

Γϋ). Συνιςτάται οι ενδιαφερόμενοι/εσ φοιτθτζσ/-τριεσ, πριν υποβάλουν αίτθςθ, να διαβάςουν 

προςεκτικά τισ προχποκζςεισ κάκε Ιδρφματοσ για τθν αποδοχι φοιτθτϊν ERASMUS (κζςεισ, 

κφκλο ςπουδϊν, γλϊςςα διδαςκαλίασ κ.α.), οι οποίεσ αναφζρονται ςτον πίνακα:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z1oqoqWXNyiuicDdLXTUaqamU3ujoWAmmQe9Pi6j4

ls/edit#gid=0 
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 Πίνακασ ςυνεργαηόμενων πανεπιςτθμίων CIVIS για το ζτοσ 2020-2021 

 Πίνακασ μθνιαίασ επιχοριγθςθσ για ςπουδζσ ςτα Παν/μια CIVIS για το ζτοσ 2020-

2021  

Αϋ. Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ προπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτο πρόγραμμα ERASMUS+ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ/-τριεσ 

 

α) πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι τουλάχιςτον ςτο δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν τθ ςτιγμι που 

υποβάλλουν τθν αίτθςθ, 

 

β) να ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον τόςα μακιματα όςα αντιςτοιχοφν αρικμθτικά 

ςε ζνα ζτοσ ςπουδϊν. 

 

Οι φοιτθτζσ/-τριεσ που βρίςκονται ςτο τελευταίο ζτοσ φοίτθςθσ ι είναι επί πτυχίω, ζχουν 

δικαίωμα ςυμμετοχισ 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 Ρανεπιςτθμίου υποδοχισ και 

αντίςτοιχα αναγνϊριςισ τουσ ςτο ΕΚΡΑ. 

 

Ελάχιςτο απαιτοφμενο επίπεδο γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ του Ρανεπιςτθμίου 

υποδοχισ, το οποίο ορίηεται από το Κδρυμά μασ ςτο πλαίςιο τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ 

τθσ κινθτικότθτασ, είναι το επίπεδο Β2 (CEFR). 

 

Οι φοιτθτζσ/-τριεσ που ζχουν ιδθ μετακινθκεί με το πρόγραμμα ΕRΑSΜUS+ για ςπουδζσ ι για 

πρακτικι άςκθςθ είναι επιλζξιμοι, εφόςον το ςυνολικό διάςτθμα μετακίνθςθσ δεν υπερβαίνει 

τουσ 12 μινεσ (ςυνυπολογίηεται το παλιό και το νζο διάςτθμα) ανά κφκλο ςπουδϊν, κα ζχουν 

όμωσ χαμθλι προτεραιότθτα κατά τθν επιλογι ςε ςχζςθ με τουσ φοιτθτζσ που ηθτοφν 

μετακίνθςθ για πρϊτθ φορά. 

 

Οι φοιτθτζσ/-τριεσ του ΕΚΡΑ με τόπο καταγωγισ και μόνιμθ κατοικία τουσ τθ χϊρα ςτθν οποία 

κζλουν να μεταβοφν με το πρόγραμμα ΕRΑSΜUS+, κα ζχουν χαμθλι προτεραιότθτα κατά τθν 

επιλογι.  

Βϋ. Κριτιρια επιλογισ προπτυχιακϊν φοιτθτϊν ERASMUS+ 

 

http://www-slavstud.uoa.gr/fileadmin/slavstud.uoa.gr/uploads/Erasmus/CIVIS_2020/SYNERGAZOMENA_PANEPISTIMIA_CIVIS_KAI_K_ODIKOI_ERASMUS.pdf
http://www-slavstud.uoa.gr/fileadmin/slavstud.uoa.gr/uploads/Erasmus/CIVIS_2020/Miniaia_epichorigisi.pdf
http://www-slavstud.uoa.gr/fileadmin/slavstud.uoa.gr/uploads/Erasmus/CIVIS_2020/Miniaia_epichorigisi.pdf


Για τθν αξιολόγθςθ των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω κριτιρια: 

1. Μζςοσ όροσ βακμολογίασ μετά τθν τελευταία εξεταςτικι περίοδο. 

2. Επίπεδο γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο υποδοχισ (Β2 ι ανϊτερο). 

3. Η ςυμμετοχι του/τθσ φοιτθτι/-τριασ ςε διεκνι ςεμινάρια, προγράμματα ςπουδϊν, 

επιςτθμονικζσ ςυναντιςεισ και ςυνζδρια, τυχόν δθμοςιεφματα και τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντα 

του/τθσ κάκε φοιτθτι/-τριασ. Πλα αυτά κα πρζπει να αναφερκοφν ςτο βιογραφικό ςθμείωμα 

και ςτουσ λόγουσ, για τουσ οποίουσ ο/θ φοιτθτισ/-τρια επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτο 

πρόγραμμα (βλ. το ζντυπο τθσ αίτθςθσ). 

 

Γϋ. Ρροκεςμία – Δικαιολογθτικά 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν: 

1. Αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

2. Αναλυτικι βακμολογία (από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ) 

3. Αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν γλωςςομάκειασ 

4. Αντίγραφα βεβαιϊςεων ςυμμετοχισ ςε ςυνζδρια/ςεμινάρια, τυχόν δθμοςιεφματα 

 

5. Συνοπτικό Βιογραφικό Σθμείωμα 

 

6. Φωτογραφία (1) 

 

Η Αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα CIVIS ERASMUS+ (ακαδ. 

ζτοσ 2020-2021) και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά πρζπει να κατατεκοφν ςτθ Γραμματεία του 

Τμιματοσ ζωσ τθν Ραραςκευι9θΟκτωβρίου 2020. 

 

Η ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

*  

Αναπλ. Κακ. ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΟΡΟΥΛΟΥ 

 

* Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του Τμιματοσ 

 


