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Προκήρυξη υποτροφιών διμερούς κινητικότητας ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό  
έτος 2015-2016 
 

Όσοι-ες φοιτητές-τήτριες προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου επιθυμούν να 
μεταβούν στο πλαίσιο των ανταλλαγών του προγράμματος Erasmus+ σε κάποιο από τα 
παρακάτω πανεπιστήμια κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με την κ. Β. Καραμανωλάκη και να καταθέσουν σχετική αίτηση μαζί με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο του (κυψέλη 409) την Τετάρτη 11 Μαρτίου 
2015 ή την Τετάρτη 18 Μαρτίου, ώρα 12.00 π.μ.  

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας (οπωσδήποτε η 
ηλεκτρονική σας διεύθυνση), το έτος και η κατεύθυνση σπουδών, το ή τα παν/μια για τα 
οποία ενδιαφέρεστε, το εξάμηνο/α που επιθυμείτε να μετακινηθείτε (χειμερινό ή εαρινό) 
και συνοπτικά οι λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να μετακινηθείτε στα συγκεκριμένα 
πανεπιστήμια. 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

Παν/μιο Χώρα Αριθμός 
Φοιτητών 

Σύνολο 
Φοιτητο-
μηνών 

Κύκλος 
σπουδών 

Πρώτη / 
Δεύτερη 
γλώσσα 
διδασκαλίας 

Sapienza-Università 
di Roma  

Ιταλία 1 6 1 IT 
 

 
Universitat de 
Barcelona  

 
Ισπανία 

 
1 

 
10 

1 ES-Catalan 

 
Δικαιολογητικά: 
1. επίσημη αναλυτική βαθμολογία, 2. επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών 
γλωσσομάθειας, 3. σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
 
Βασικά κριτήρια επιλογής: 
 
Α. Προπτυχιακοί φοιτητές 
1. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας ή των γλωσσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου 
υποδοχής: Βλ. πίνακα συνεργαζόμενων πανεπιστημίων για το απαιτούμενο επίπεδο 
γνώσης της χώρας του Πανεπιστημίου υποδοχής ή της αγγλικής γλώσσας στην περίπτωση 
που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για τους 
αλλοδαπούς φοιτητές του. Βλ. επίσης τον κατάλογο των απαραίτητων πιστοποιητικών 
γλωσσομάθειας στο τέλος του εγγράφου. 
2. Αριθμός μαθημάτων: Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα μόνον αν 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 μόνον αν χρωστούν ικανό αριθμό 
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μαθημάτων τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS 
credits), 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, με βάση την αναλυτική του βαθμολογία μετά την τελευταία 
εξεταστική περίοδο.  
 
Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
1. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας: Ισχύει ό,τι αναφέρθηκε για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές. 
2. Αριθμός μαθημάτων: Οι φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών πρέπει να 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Α΄ εξάμηνο των σπουδών τους, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος. 
3. Μέσος όρος βαθμολογίας: Ισχύει ό,τι αναφέρθηκε για τους προπτυχιακούς φοιτητές. 
 
Γ. Υποψήφιοι διδάκτορες 
Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων, εκτός της πολύ καλής γνώσης της γλώσσας 
(τουλάχιστον επίπεδο Β2) είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς 
Επιτροπής. Στην εισήγηση θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι 
το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο/η υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της 
ερευνητικής εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, καθώς και ότι θα 
προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του/της. Στην επιλογή συνεκτιμώνται ο 
βαθμός του πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.  
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
 
 Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο Β2 (καλή γνώση της γλώσσας).  
 Για να πιστοποιείται η γνώση της γλώσσας, πρέπει να προσκομίζονται τα 

αντίστοιχα διπλώματα. Ενδεικτικά αναφέρονται για τις πέντε ευρύτερα 
διαδεδομένες γλώσσες τα αντίστοιχα διπλώματα: 

- ΑΓΓΛΙΚΑ: First Certificate in English (FCE) Cambridge ή άλλο ισότιμο 
- ΓΑΛΛΙΚΑ: DELF B2 ή DELF 1er Degré ή Sorbonne B2 ή άλλο ισότιμο 
- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Goethe-ZERTIFICAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή 

Goethe-ZERTIFICAT Β2 ή Deutsches Sprachdiplom (DSD-Δεύτερης βαθμίδας) ή άλλο 
ισότιμο. 

- ΙΤΑΛΙΚΑ: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) του 
Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο. 

- ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Diploma de Español como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) ή  
Diploma dele Basico de Español ή άλλο ισότιμο. 

- Επίσης η καλή γνώση των πέντε παραπάνω γλωσσών αποδεικνύεται και με το 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999.  


