
Προκήρυξη υποτροφιών διμερούς κινητικότητας 

ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

 

Όσοι/σες προπτυχιακοί/ές ή μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες 

επιθυμούν να μεταβούν στο πλαίσιο των ανταλλαγών του προγράμματος 

Erasmus στα Πανεπιστήμια Universita degli studi di Napoli, Universita 

degli studi della Basilicata ή Universita degli studi di Salerno κατά το ακαδ. 

έτος 2017-2018, παρακαλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση μαζί με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στην Επίκ. Καθηγήτρια Ευρυδίκη Κεφαλίδου 

(κυψέλη 405) μέχρι την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017. 

 

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται τα παν/μια για τα οποία 

ενδιαφέρεται ο/η φοιτητής/τρια, το εξάμηνο για το οποίο επιθυμεί να 

μεταβεί (χειμερινό ή εαρινό) και η κατεύθυνση των σπουδών (ιστορική ή 

αρχαιολογική). 

 

 

Δικαιολογητικά για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες:  

1. Επίσημη αναλυτική βαθμολογία 

2. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

 

Δικαιολογητικά για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες:  

1. Πτυχίο 

2. Μέσος όρος βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων 

3. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 

4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

5. Έγκριση επόπτη 

 

Δικαιολογητικά για υποψήφιους διδάκτορες:  

1. Πτυχίο 

2. Μέσος όρος βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων 

3. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 

4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

5.  Εισήγηση τριμελούς επιτροπής. 

 

 

Βασικά κριτήρια επιλογής: 

1. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου υποδοχής 

(ιταλικά) ή της αγγλικής γλώσσας σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο 

χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για τους 



αλλοδαπούς φοιτητές του. Ελάχιστο απαιτούμενο είναι η επαρκής γνώση 

της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2. 

 

2. Αριθμός μαθημάτων: Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο αν τη στιγμή που κάνουν αίτηση για 

μετακίνηση Erasmus έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα 

μαθήματα όσα αντιστοιχούν σε ένα έτος σπουδών. Οι φοιτητές 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 τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές 

μονάδες (ECTS credits), ώστε να έχουν δυνατότητα επιλογής και 

αναγνώρισης μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του 

Πανεπιστημίου υποδοχής. Οι φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α’ εξάμηνο των σπουδών τους. 

3. Μέσος όρος βαθμολογίας: Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του 

φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή 

που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.  
 

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών: Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 

Επικοινωνία: eurkefalidou@arch.uoa.gr  
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