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Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών 

με τα παραπάνω δύο πανεπιστήμια πρέπει να έχουν υπόψιν τους τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά καθώς και την προθεσμία κατάθεσής τους, όπως αναφέρονται παρακάτω. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 

 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 
 

1. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή της Αγγλικής γλώσσας στην 

περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για της αλλοδαπούς 

φοιτητές του).  

Το επίπεδο της γλωσσομάθειας πρέπει να αντιστοιχεί στο Β2 ως ελάχιστο ή C1 και να πιστοποιείται με το 

αντίστοιχο δίπλωμα, όπως αναλύεται παρακάτω: 

Επίπεδο Β2: 

Γερμανικά: Goethe-Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDFB) ή Goethe-Zertifikat B2 ή άλλο ισότιμο. 

Επίπεδο C1: 

Goethe-Zertifikat C1 ή το παλαιότερο Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) ή άλλο ισότιμο. 

 

2. Αριθμός μαθημάτων  

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο εάν τη στιγμή που κάνουν αίτηση 

για μετακίνηση Erasmus έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά 

σε ένα έτος σπουδών. 

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 

πρόγραμμα μόνο εάν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και 

αναγνώρισης μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής.  

3. Μέσος όρος βαθμολογίας  

Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη 

στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας, κατάθεση αναλυτικής βαθμολογίας με μέσο όρο από τη Γραμματεία, 

σύντομο βιογραφικό, σύντομη αναφορά για τα κίνητρα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus 

Προθεσμία Κατάθεσης Δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν κατατεθεί στο γραφείο του 

διδάσκοντος έως την 8η Απριλίου 2014. 

 

Κώστας Κοπανιάς,   Αθήνα 21/3/2014 
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