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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόγραμμα E R A S M U S +
Επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Οσοι ενδιαφέρονται να προσκομίσουν στους αντίστοιχους υπεύθυνους του
κατωτέρω πίνακα τα εξής δικαιολογητικά μέχρι 3/4/2014
ΕΛΛΙΠΗ η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΗΤΙΚΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ!!!
Aπαραίτητα δικαιολογητικά και πληροφορίες
1) Πιστοποιητικό γλώσσας
2) Βιογραφικό σημείωμα και έκθεση ένταξης δηλαδή μία σύντομη αναφορά γιατί
θέλετε να πάτε (με το e-mail και κινητό τηλ.)
3) Συνολικός αριθμός μαθημάτων που έχετε περάσει, ξεχωριστά για μαθήματα και
εργαστήρια (ελάχιστο

φοιτητές

του

10 μαθήματα + 5 εργαστήρια ) Ειδικά για τους

νέου

προγράμματος

(εισαγωφή

2011-2012)

τα

μαθήματα είναι 8 +2 εργαστήρια)
4)Αναλυτική βαθμολογία από την γραμματεία και μέσος όρος βαθμολογίας
ξεχωριστά για μαθήματα και εργαστήρια καθώς ΚΑΙ συνολικός μέσος όρος
5) Δήλωση πανεπιστήμιου(ων) μετάβασης με σειρά προτεραιότητας
6) Δήλωση εξαμήνων μετάβασης (Χειμ, Εαρ ή Χειμ+Εαρ)
Τα ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα Φυσικής και οι διαθέσιμες θέσεις φαίνονται στον κατωτέρω
πίνακα:

*η διδασκαλία στη Βόννη στα Γερμανικά (με βοήθεια για τα Αγγλικά μόνο στα μικρότερα τμήματα
διδασκαλίας, και Αγγλικά στα μαθήματα επιπέδου Μάστερ). Η πρώτη αριθμητική στήλη είναι ο ανώτατος
αριθμός φοιτητών και η δεύτερη ο ανώτατος αριθμός μηνών.

Βασικά Κριτήρια Επιλογή ς

ς

Προπτυχιακοί φοιτητές
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).
Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας και σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας του
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης , ορίζεται ως ελάχιστο

απαιτούμενο η επαρκής γνώση της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2 ή η πολύ καλή γνώση, επίπεδο C1.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά για τις 5 ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες τα αντίστοιχα διπλώματα.
Επίπεδο Β2:
Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο,
Γαλλικά: DELF B2 ή DELF 1er Degre ή Sorbonne B2 ή άλλο ισότιμο,
Γερμανικά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTIFIKAT Β2 ή άλλο ισότιμο,
Ιταλικά: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Perugia ή
άλλο ισότιμο,
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,
Γαλλικά: DALF C1 ή DELF 2eme Degre ή άλλο ισότιμο,
Γερμανικά: Goethe -ZERTIFIKAT C1 ή το παλαιότερο Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) 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.
Και για τις πέντε παραπάνω γλώσσες η επαρκής γνώση ή η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται επίσης και με το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή Γ1 ή του ν.2740/1999.

Άλλες πληροφορίες για την ενημέρωση των φοιτητών …………………………..
- Στον πίνακα Ξένων Ιδρυμάτων που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.interel.uoa.gr/socrateserasmus/ οι φοιτητές μπορούν να βρουν τις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων, (Διεθνείς Σχέσεις
ή πρόγραμμα ERASMUS), όπου δίνονται πληροφορίες για πρακτικά θέματα (διαδικασία εγγραφής, πρόγραμμα
σπουδών, διάρκεια των εξαμήνων, δυνατότητα στέγασης).
- Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα κυμανθεί από 350 ως 450 €

ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.

