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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Προκήρυξη Υποτροφιών για Φοίτηση σε Πανεπιστήμια του Δικτύου CIVIS 

κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 

 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

και Σλαβικών Σπουδών που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο εξωτερικό, σε 

Ιδρύματα που συναποτελούν το πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας με την 

επωνυμία CIVIS, για ένα εξάμηνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με 

επιχορήγηση του Προγράμματος ERASMUS+, να υποβάλουν αίτηση στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση ppartheniou@uoa.gr ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία 

https://eprotocol.uoa.gr  (Γενική Αίτηση για Φοιτητικά Θέματα) συνοδευόμενη 

από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. ενότητα Δ΄).  

Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες, πριν υποβάλουν αίτηση, να 

συμβουλευθούν προσεκτικά τη σχετική Πρόσκληση του Τμήματος Ευρωπαϊκών 

και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ, την ιστοσελίδα του CIVIS 

https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia, καθώς και τον Πίνακα 

Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων CIVIS όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες για 

τις Σχολές και τα Τμήματα, τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και τις 

διαθέσιμες θέσεις σε κάθε Τμήμα, καθώς και για τις προϋποθέσεις εκάστου 

Ιδρύματος ως προς την αποδοχή των φοιτητών/τριών. 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών 

Σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να μεταβούν σε πανεπιστήμια τα 

οποία διαθέτουν αντίστοιχο τμήμα φοίτησης. Συγκεκριμένα, τα Ιδρύματα αυτά 

είναι τα εξής: 

 Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας - Aix Marseille Université 

 Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών - Université Libre de Bruxelles 

 Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου - Universitatea din București 

 Πανεπιστήμιο Eberhard-Karls του Τούμπινγκεν - Eberhard-Karls- Universität 

Tübingen 

 Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης - University of Glasgow 

 Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης - Stockholms Universitet 

 

http://www-slavstud.uoa.gr/fileadmin/slavstud.uoa.gr/uploads/Erasmus/CIVIS_2022/AITISI_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS.pdf
mailto:ppartheniou@uoa.gr
https://eprotocol.uoa.gr/
http://www-slavstud.uoa.gr/fileadmin/slavstud.uoa.gr/uploads/Erasmus/CIVIS_2022/Prosklisi_ERASMUS_2022-23_epilogi_foit.gia__Idrymata_CIVIS.pdf
http://www-slavstud.uoa.gr/fileadmin/slavstud.uoa.gr/uploads/Erasmus/CIVIS_2022/Prosklisi_ERASMUS_2022-23_epilogi_foit.gia__Idrymata_CIVIS.pdf
https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia
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Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να μεταβούν σε ένα εκ των 

πέντε πρώτων προαναφερόμενων πανεπιστημίων, για ένα από τα δύο εξάμηνα 

του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Στην περίπτωση του Πανεπιστημίου της 

Στοκχόλμης αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.    

Χρήζει σημείωσης ότι το Πανεπιστήμιο του Salzburg δεν είναι επιλέξιμο, μέσω 

αυτής της πρόσκλησης, ως προορισμός για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 

2022-2023. 

 

Α΄. Προϋποθέσεις συμμετοχής προπτυχιακών φοιτητών/τριών  

Δικαίωμα συμμετοχής/αίτησης στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/τριες που 

πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο 

έτος σπουδών τη στιγμή που θα υποβάλουν την αίτηση, 

 Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί 

πτυχίω έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνον εάν χρωστούν ικανό αριθμό 

μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 πιστωτικές μονάδες 

(ECTS credits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων 

από το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα 

αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ. 

  Οι φοιτητές/τριες πρέπει να έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 

για τη γλώσσα διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων του 

πανεπιστημίου υποδοχής για τους/τις εισερχόμενους/νες φοιτητές/τριες 

Erasmus+/CIVIS. Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται 

αποκλειστικά με την προσκόμιση του αντίστοιχου διπλώματος κατά την 

υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Φοιτητές/τριες που δεν έχουν το 

αντίστοιχο δίπλωμα γλωσσομάθειας όταν υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο 

Τμήμα δεν είναι επιλέξιμοι. Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά είναι αυτά τα 

οποία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ. Όσοι φοιτητές/τριες δεν κατέχουν δίπλωμα 

γλωσσομάθειας πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση επιπέδου τουλάχιστον Β2 

από την Πρόεδρο του Τμήματος. Εάν το πανεπιστήμιο υποδοχής απαιτεί 

επίπεδο ανώτερο του Β2, το απαιτούμενο επίπεδο αποτελεί προϋπόθεση 

επιλογής για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση που το 

πανεπιστήμιο υποδοχής απαιτεί επίπεδο κατώτερο του Β2, τότε ισχύει 

υποχρεωτικά ως προϋπόθεση επιλογής το Β2 επίπεδο γλωσσομάθειας.  

 Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη μετακινηθεί με φυσική παρουσία στο 

πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση 
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είναι επιλέξιμοι/ες εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει 

τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο 

σπουδών.  

 Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής 

στο πλαίσιο που ορίζει τόσο η παρούσα προκήρυξη όσο και η πρόσφατη 

προκήρυξη του Erasmus+. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν μπορούν να 

επιλεγούν και για τα δύο προγράμματα.  

 

Β΄. Κριτήρια επιλογής προπτυχιακών φοιτητών/τριών  

Για τη μοριοδότηση των φοιτητών/τριών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω 

κριτήρια που ακολουθούν κατά σειρά βαρύτητας: 

1. Μέσος όρος βαθμολογίας, με βάση την αναλυτική βαθμολογία του 

φοιτητή/τριας, μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο έως τη στιγμή που 

κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+/CIVIS. 

2. Ποσοστό μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς έως 

τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+/CIVIS. 

3. Έτος φοίτησης κατά τη στιγμή που ο φοιτητής/τρια κάνει αίτηση για 

μετακίνηση Erasmus+/CIVIS. 

4. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο υποδοχής 

(τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερος). 

5. Συνέντευξη 

 

Γ΄. Διαδικασία επιλογής  

 Η διαδικασία της τελικής επιλογής των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από 

την Επιτροπή του Τμήματος για το Πρόγραμμα CIVIS. Αφού εξεταστούν τα 

δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει, οι φοιτητές/τριες μοριοδοτούνται και 

καταγράφονται με σειρά κατάταξης στον «Συγκεντρωτικό Πίνακα Επιλογής-

Μοριοδότησης φοιτητών Erasmus+/CIVIS Σπουδές 2022-2023». Στον 

πίνακα καταγράφονται και μοριοδοτούνται όλοι οι φοιτητές/τριες που 

πληρούν τα κριτήρια επιλογής. 

 Ο ανωτέρω συγκεντρωτικός πίνακας αποστέλλεται από τη Γραμματεία του 

Τμήματος στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) του ΕΚΠΑ, 

έως την 1/4/2022. 

 Το ΤΕΔΣ θα πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο του συγκεντρωτικού πίνακα 

επιλογής. Στην περίπτωση ορισμένων πανεπιστημίων, ενδέχεται η τελική 

διαδικασία επιλογής να πραγματοποιηθεί από το ΤΕΔΣ (βλ. σελίδα 2 της 

Πρόσκλησης του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων)  

http://www.slavstud.uoa.gr/fileadmin/slavstud.uoa.gr/uploads/Erasmus/ERASMUS___2021-2022/Prosklisi_gia_epilogi_foititon_Erasmus__Sp_oydes_2021-22.pdf
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 Κατόπιν της έγκρισης του ΤΕΔΣ ο συγκεντρωτικός πίνακας επιλογή θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 Το ΤΕΔΣ θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία των nomimations, 

ενημερώνοντας τα πανεπιστήμια υποδοχής. 

 Το ΤΕΔΣ θα ενημερώσει τους/τις επιλεχθέντες/επιλαχούσες φοιτητές/τριες 

για την περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την 

επιχορήγησή τους (ηλεκτρονική αίτηση, κατάθεση δικαιολογητικών) με 

αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. 

Δ΄. Δικαιολογητικά – Προθεσμία 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Αναλυτική βαθμολογία (από τη Γραμματεία του Τμήματος) 

3. Αντίγραφο πιστοποιητικού/τίτλου γλωσσομάθειας 

4. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

5. Φωτογραφία (1) 

 

Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

ERASMUS+ για φοίτηση σε Πανεπιστήμια του Δικτύου CIVIS (ακαδημαϊκό 

έτος 2022-2023) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη 

Γραμματεία του Τμήματος έως την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022. 

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Αναπλ. Καθ. ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 


