
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ προγράµµατος ΕΡΑΣΜΟΣ (ακαδ. έτος 2015-2016) 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται σε προπτυχιακό ή 

µεταπτυχιακό στάδιο σπουδών και επιθυµούν να µεταβούν κατά το προσεχές 

ακαδ. έτος 2015-2016 για ένα ακαδ. εξάµηνo στo πανεπιστήµιo του ΜΑΙΝΖ 

(Γερμανία) για σπουδές στην Κλασική Αρχαιολογία (http://www.uni-mainz.de) να 

επικοινωνήσουν µε τον καθηγ. Π. Βαλαβάνη, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pval@arch.uoa.gr ή στο γραφείο τoυ (7ος όρ. γρ. 717) 

κατά τις ώρες υποδοχής φοιτητών. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν 

1) αίτηση µε τα στοιχεία επικοινωνίας, το έτος και την κατεύθυνση σπουδών,  το 

πανεπιστήµιο για το οποία ενδιαφέρονται, το εξάµηνο/α που επιθυµούν να 

µετακινηθούν (χειµερινό ή εαρινό),  

2) σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, 

3) επίσηµη αναλυτική βαθµολογία,  

4) επικυρωµένα αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας 

 

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 τους 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: 

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

ισότιµο,  



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

Ισπανικά: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera(Nivel Intermedio)  ή 

Diploma dele Basico de Espanol, ή άλλο ισότιµο. 

 

Επίπεδο C1: 

Αγγλικά: Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστηµίου Cambridge ή 

άλλο ισότιµο,  

Ιταλικά: Diploma di Lingua Italiana του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας 

ή Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4) του 

Πανεπιστηµίου της Perugia ή άλλο ισότιµο, 

Ισπανικά: Certificado  Elemental E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas) 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 µόνον 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.  

 


