
                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΟΥ ΛΕΚΤ. ΣΤΥΛ. ΚΑΤΑΚΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 

  
 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

                     1. Freie Universtität Berlin  

                     2. Humboldt Universität zu Berlin  

                     3. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

                     4. Westfälische Wilhelms Universität zu Münster 

                     5. Jaggelonian University, Krakow, Poland 

                     6. Universita degli studi di Roma “Tor Vergata” 
 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω πανεπιστήμια προβλέπεται να μεταβούν τέσσερις (4) 

φοιτητές για 5 μήνες ο καθένας: χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο (σε ειδικές περιπτώσεις: δύο (2) 

φοιτητές για 10 μήνες ο καθένας). 

 
     Οι φοιτήτριες/τές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus στο πλαίσιο 

των διμερών συμφωνιών με τα παραπάνω πανεπιστήμια πρέπει να έχουν υπόψη τους τα 

κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την προθεσμία κατάθεσής τους, 

όπως αναφέρονται παρακάτω. 

 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 
 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

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

γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα ως γλώσσα 

διδασκαλίας για της αλλοδαπούς φοιτητές του).  

 Το επίπεδο της γλωσσομάθειας πρέπει να αντιστοιχεί στο Β2 ως ελάχιστο και να πιστο-

ποιείται με το αντίστοιχο δίπλωμα, όπως αναλύεται παρακάτω: 

Επίπεδο Β2: 

Γερμανικά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTI- 

  FIKAT Β2 ή Deutsches Sprachdiplom (BSD)-Δεύτερης βαθμίδας ή άλλο ισότιμο, 

Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο  

Ιταλικά: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) του Πανεπιστη- 

  μίου της Perugia 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, με βάση την 

αναλυτική του βαθμολογία μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.  

2. Κατάθεση αναλυτικής βαθμολογίας με μέσο όρο από τη Γραμματεία. 

3. Σύντομο βιογραφικό (συμμετοχή σε ανασκαφές, ημερίδες, συνέδρια κ.ά επιστημονικές 
δραστηριότητες). 

4. Σύντομη αναφορά για τα κίνητρα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν κατατεθεί στο γραφείο του διδάσκοντος έως την 13η 

Μαρτίου 2015 (ώρες υποδοχής φοιτητών: Παρασκευή 12:30-14:30, ή κατόπιν συνεν-

νόησης στη διεύθυνση:  stylkatakis@arch.uos.gr ). 

 

Στυλιανός Κατάκης,  Αθήνα 26.II.2015 


