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ΣΜΗΜΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ
Ππορ: ηνπο αθαδεκατθνύο ππεπζύλνπο
Γηκεξώλ Σπκθσληώλ κε θηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS
Αζήλα, 14 Φεβξνπαξίνπ 2011
ΘΔΜΑ: Ππψγπαμμα Για Βίος Μάθηζη/E R A S M U S
Δπιλογή εξεπσψμενυν θοιηηηϊν για ηο ακαδημαφκψ έηορ 2011-2012
Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο πεξηόδνπ επηινγήο θνηηεηώλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, ζύκθσλα κε ηηο λεώηεξεο νδεγίεο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ηελ Δζληθή Μνλάδα LLP-Erasmus/ΙΚΥ, απνηειεί ςποσπέυζη ησλ Ιδξπκάησλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηο ζωζηημα
επιλογήρ θοιηηηϊν να είναι απολωηυρ διαθανέρ. Έρεη δεηεζεί από ην ΙΚΥ λα γίλεη πξνθήξπμε κε επξεία
δεκνζηόηεηα θαη

γλσζηνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, λα ππάξρεη θαηάινγνο ησλ αξρηθώλ αηηήζεσλ,

δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηινγήο θαη ησλ ιόγσλ απόξξηςεο θαη ηήξεζε θαηαιόγσλ
επηιεγέλησλ, απνξξηθζέλησλ θαη επηιαρόλησλ θνηηεηώλ.
Γηα ηνλ ιόγν απηό θαη πξνο δηθή ζαο δηεπθόιπλζε νξίζηεθε από ηελ Δπηηξνπή Γηεζλώλ Σρέζεσλ θαη Δπξσπατθώλ
Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ηδξύκαηνο ε λέα δηαδηθαζία επηινγήο θνηηεηώλ ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη
βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο πνπ ππνρξεσηηθά ζα ηεξεζνύλ από ηνπο αθαδεκατθνύο ππεπζύλνπο όισλ ησλ
ηκεκάησλ.
Σπγθεθξηκέλα:
1. Παξαθαιείζηε να αναπηήζεηε ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ηόζν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο όζν θαη ζηε
Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηόο ζαο (αληίγξαθν ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζηαιεί θαη ζην ηκήκα Δπξσπατθώλ θαη
Γηεζλώλ Σρέζεσλ) ώζηε λα ελεκεξώζεηε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνηηεηέο γηα ηα Ιδξύκαηα κε ηα νπνία
ζπλεξγάδεζηε (κε βάζε ηνλ επηζπλαπηόκελν πίλαθα δηκεξώλ ζπκθσληώλ θηλεηηθόηεηαο θνηηεηώλ ηνπ
αθαδεκατθνύ έηνπο 2011-2012), ηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο, ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη
απαξαηηήησο ηα θξηηήξηα επηινγήο.
2. Σαο επηζπλάπηνπκε ηνλ ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΟΓΗ θοιηηηϊν ERASMUS 2011-2012 ηνλ νπνίν
παξαθαιείζηε λα ζπκπιεξώζεηε ώζηε λα εμαζθαιίζεηε ζσζηή θαη δηαθαλή δηαδηθαζία επηινγήο. Σηνλ
πίλαθα πξέπεη λα αλαθέξεηε εθηόο από ηα βαζηθά θαη ηα επηπιένλ θξηηήξηα πνπ εζείο ζα ζέζεηε.
Σηνλ πίλαθα ζα θαηαγξάςεηε όινπο ηνπο αηηνύληεο θνηηεηέο, ζα ζπκπιεξώζεηε πνηνη από απηνύο
επηιέγνληαη, γηα πνην εμάκελν θαη γηα πνην Ίδξπκα ππνδνρήο, πνηνη ζα είλαη επηιαρόληεο (γηα ην εαξηλό
κόλν εμάκελν, κέρξη ηξεηο αλά αθαδεκατθό ππεύζπλν θαη κε δεισκέλε ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο) θαη
πνηνη απνξξίπηνληαη.
Τέινο λα απνζηείιεηε ηνλ πίλαθα ειεθηξνληθά ή κε θαμ ζην Τκήκα Δπξσπατθώλ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ νπσζδήπνηε πξηλ από ηηο 31 Μαξηίνπ 2011. Ακέζσο κεηά πξέπεη λα απνζηείιεηε ηνλ πίλαθα επηινγήο
ζηε Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηόο ζαο γηα λα αλαξηεζεί εθεί αιιά απαξαίηεηα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ηκήκαηνο.
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Η ζςμμεηοσή ηυν θοιηηηϊν ζαρ ζηο ππψγπαμμα θα οπιζηικοποιηθεί μψνο αθοω παπαληθθεί απψ ηο
Σμήμα Δςπυπαφκϊν και Γιεθνϊν σέζευν πλήπυρ ζςμπληπυμένορ ο παπαπάνυ πίνακαρ. Ακέζσο
κεηά ζα παξαιάβεηε ηα έληππα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ επηιεγέλησλ θνηηεηώλ ζην πξόγξακκα (Αίηεζε-Γήισζε,
Σύκβαζε, Σπκθσλία Σπνπδώλ-Learning Agreement) ώζηε λα ηα δώζεηε ζηνπο επηιεγέληεο θνηηεηέο, λα ηα
ζπκπιεξώζνπλ κε ηε δηθή ζαο βνήζεηα θαη λα ηα θαηαζέζνπλ ζην ηκήκα Δπξσπατθώλ θαη Γηεζλώλ Σρέζεσλ
θαηά ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ησλ εληύπσλ (εληόο ηνπ Μαΐνπ) νη νπνίεο ζα αλαθνηλσζνύλ
αξγόηεξα.

Πποχποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ηυν θοιηηηϊν ζηο ππψγπαμμα ERASMUS ……………
Σην πξόγξακκα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θνηηεηέο πνπ είλαη:


Υπήθννη ρώξαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε (LLP)



Υπήθννη άιισλ ρσξώλ εγγεγξακκέλνη ζε θαλνληθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ
(ζε πξνπηπρηαθό, κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό επίπεδν)



Φνηηεηέο εγγεγξακκέλνη ζην δεύηεξν έηνο ζπνπδώλ ηνπιάρηζηνλ

Οη θνηηεηέο κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ μψνο κέζσ ησλ δηκεξώλ ζπκθσληώλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη θαζεγεηέο ηνπ
Τκήκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ.

Βαζικά Κπιηήπια Δπιλογή ρ

ρ

Πποπηςσιακοί θοιηηηέρ
1. Δπίπεδο γνϊζηρ ηηρ γλϊζζαρ ηεο ρώξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο (ή ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Παλεπηζηήκην ρξεζηκνπνηεί ηελ Αγγιηθή γιώζζα σο γιώζζα δηδαζθαιίαο γηα
ηνπο αιινδαπνύο θνηηεηέο ηνπ).
Σην πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο θηλεηηθόηεηαο θαη ζύκθσλα κε ηελ θιίκαθα γισζζνκάζεηαο ηνπ
Κνηλνύ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηηο Γιώζζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, νξίδεηαη σο ειάρηζην
απαηηνύκελν ε επαξθήο γλώζε ηεο γιώζζαο, δει. ην επίπεδν Β2 ή ε πνιύ θαιή γλώζε, επίπεδν C1. Παξαθάησ
αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά γηα ηηο 5 επξύηεξα δηαδεδνκέλεο γιώζζεο ηα αληίζηνηρα δηπιώκαηα.
Δπίπεδο Β2:
Αγγιηθά: First Certificate in English (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cambridge ή άιιν ηζόηηκν,
Γαιιηθά: DELF B2 ή DELF 1er Degre ή Sorbonne B2 ή άιιν ηζόηηκν,
Γεξκαληθά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTIFIKAT Β2 ή άιιν ηζόηηκν,
Ιηαιηθά: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Perugia ή
άιιν ηζόηηκν,
Ιζπαληθά: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) ή Diploma dele Basico de Espanol, ή
άιιν ηζόηηκν.
Δπίπεδο C1:
Αγγιηθά: Certificate in Advanced English (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cambridge ή άιιν ηζόηηκν,
Γαιιηθά: DALF C1 ή DELF 2eme Degre ή άιιν ηζόηηκν,
Γεξκαληθά: Goethe -ZERTIFIKAT C1 ή ην παιαηόηεξν Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) ή άιιν ηζόηηκν,
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Ιηαιηθά: Diploma di Lingua Italiana ηνπ Ιηαιηθνύ Μνξθσηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Αζήλαο ή Certificato di Conoscenza
della Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Perugia ή άιιν ηζόηηκν,
Ιζπαληθά: Certificado Elemental E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas) ή άιιν ηζόηηκν.
Καη γηα ηηο πέληε παξαπάλσ γιώζζεο ε επαξθήο γλώζε ή ε πνιύ θαιή γλώζε απνδεηθλύεηαη επίζεο θαη κε ην
Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ή Γ1 ή ηνπ λ.2740/1999.
Καηά ζπλέπεηα, σο ειάρηζην θξίλεηαη ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο Β2. Σηελ ηειηθή επηινγή ησλ θνηηεηώλ από
ηνπο θαζεγεηέο ιακβάλεηαη ππόςε ην αλώηεξν επίπεδν γισζζνκάζεηαο. Οη θνηηεηέο πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ
ζηνπο θαζεγεηέο ηα δηπιώκαηα ή βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο θύθινπ ζπνπδώλ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, ώζηε λα
πηζηνπνηείηαη ε επαξθήο γλώζε ηεο γιώζζαο.
Γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ μελόγισζζσλ ηκεκάησλ πνπ δελ θαηέρνπλ δίπισκα γιώζζαο ή βεβαίσζε
παξαθνινύζεζεο επηπέδνπ Β2 ή C1, πξέπεη λα βεβαηώλεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Τκήκαηνο ε επαξθήο γλώζε
ηεο μέλεο γιώζζαο.
2. Απιθμψρ μαθημάηυν
Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα κόλν αλ ηε ζηηγκή πνπ θάλνπλ αίηεζε
γηα κεηαθίλεζε Erasmus έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρώο ζε ηνπιάρηζηνλ ηόζα καζήκαηα όζα αληηζηνηρνύλ
αξηζκεηηθά ζε έλα έηνο ζπνπδώλ.
Οη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν έηνο θνίηεζεο ή είλαη επί πηπρίσ, έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην
πξόγξακκα κόλν αλ ρξσζηνύλ ηθαλό αξηζκό καζεκάησλ ώζηε λα έρνπλ κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα επηινγήο θαη
αλαγλώξηζεο καζεκάησλ από ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο.
3. Μέζορ ψπορ βαθμολογίαρ
Υπνινγίδεηαη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ θνηηεηή ζηα καζήκαηα ζηα νπνία έρεη εμεηαζηεί επηηπρώο σο ηε
ζηηγκή πνπ θάλεη αίηεζε γηα κεηαθίλεζε Erasmus.

Μεηαπηςσιακ οί θοιηηηέρ
1. Δπίπεδο γλϊζζαρ
Ιζρύεη ό,ηη αλαθέξζεθε γηα ηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο κε εμαίξεζε ηνπο πηπρηνύρνπο ησλ μελόγισζζσλ
ηκεκάησλ.
2. Απιθμψρ μαθημάηυν
Οη θνηηεηέο κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξώζεη επηηπρώο ηα κηζά
ηνπιάρηζηνλ από ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
3. Μέζορ ψπορ βαθμολογίαρ.
Υπνινγίδεηαη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή ζηα καζήκαηα ζηα νπνία έρεη εμεηαζηεί
επηηπρώο σο ηε ζηηγκή πνπ θάλεη αίηεζε γηα κεηαθίλεζε Erasmus.

Τποτήθιοι διδάκηοπερ
Γηα ηελ επηινγή ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ -εθηόο ηεο πνιύ θαιήο γλώζεο ηεο γιώζζαο (ηνπιάρηζηνλ επίπεδν Β2
ή C1)- είλαη απαξαίηεηε ε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Τξηκεινύο Δπηηξνπήο. Σηελ εηζήγεζε ζα αλαγξάθεηαη ην
ζέκα ηεο δηαηξηβήο θαη ζα βεβαηώλεηαη όηη ην πξόγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ν ππνςήθηνο ζην εμσηεξηθό ζα
απνηειέζεη κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ εξγαζίαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο θαη ζα
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πξνζκεηξεζεί ζην ζπλνιηθό ρξόλν ησλ ζπνπδώλ ηνπ. Σηελ επηινγή ζπλεθηηκώληαη ν βαζκόο πηπρίνπ θαη ηνπ
Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο.
Υπελζπκίδνπκε όηη εθηόο από ηα παξαπάλσ ππνρξεσηηθά θξηηήξηα επηινγήο, κπνξείηε λα ζέζεηε επηπιένλ
θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαγξαθνύλ ζηελ αλαθνίλσζε-πξνθήξπμε θαη ζηνλ Πίλαθα Δπηινγήο
Φνηηεηώλ πνπ ζα αλαξηήζεηε ζηε Γξακκαηεία θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο.

Πεπίοδορ ζποςδϊν , επιλογή μαθημάηυν και αναγνϊπιζη ………………………………


Η δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζην εμσηεξηθό δελ κπνξεί, ζε θακία πεξίπησζε, λα είλαη κηθξόηεξε από ηξεηο (3)
κήλεο νύηε κεγαιύηεξε από δώδεθα (12). Παξαηάζεηο ζην αξρηθά εγθεθξηκέλν δηάζηεκα κεηαθίλεζεο
δίλνληαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ην ήδε ζπκθσλεζέλ
πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη όρη γηα παξαθνινύζεζε ηνπ επόκελνπ εμακήλνπ.



Οη θνηηεηέο κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS μψνο γηα λα δηαλύζνπλ κηα
πεξίνδν ζπνπδώλ ζε μέλν Ίδξπκα ανηικαθιζηϊνηαρ ηην ανηίζηοιση πεπίοδο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπο.
Αςηψ ζημαίνει ψηι ππέπει να παπακολοςθήζοςν ανηίζηοισο απιθμψ μαθημάηυν με αςηψν πος
θα παπακολοςθοωζαν ζηο Πανεπιζηήμιψ μαρ καηά ηην ίδια σπονική πεπίοδο (πάλησο όρη
ιηγόηεξα από 3 καζήκαηα αλά εμάκελν ζπνπδώλ) ή καζήκαηα πνπ λα αληηζηνηρνύλ ζε 30 ECTS credits
(πηζησηηθέο κνλάδεο) αλά εμάκελν ζπνπδώλ -όζνη θνηηνύλ ζηα ηκήκαηα όπνπ εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα
ECTS.



Οη θνηηεηέο, κεηά ηελ επηινγή ηνπο, δελ πξέπεη (νύηε πξηλ νύηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην
εμσηεξηθό) λα εμεηαζηνύλ ζηελ Διιάδα ζηα καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε απηά πνπ έρνπλ δειώζεη όηη
ζα παξαθνινπζήζνπλ ζην εμσηεξηθό.



Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα εμεηαζηνύλ ζε όια ηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ
ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε αμηνπνηώληαο ην ρξόλν ζπνπδώλ ηνπο ζην εμσηεξηθό, κε ζηόρν πάληα ηελ
αλαγλώξηζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε όια ηα καζήκαηα ή επηηπρίαο ζε έλα κόλν
κάζεκα αλά εμάκελν ζπνπδώλ, νη θνηηεηέο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:
α) απνδεηθηηθό ηνπ Ιδξύκαηνο ππνδνρήο πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ παξαθνινύζεζε όισλ ησλ καζεκάησλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζην learning agreement ησλ θνηηεηώλ θαη ηελ εμέηαζή ηνπο ζε απηά θαη
β) έγγξαθν ηνπ ππεύζπλνπ θαζεγεηή πνπ λα αηηηνινγεί ηε ρακειή επίδνζε ή απνηπρία
Τν Παλεπηζηήκην Αζελώλ, κεηά ηελ εμέηαζε ησλ εγγξάθσλ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 14 ηεο
Σύκβαζεο κεηαμύ θνηηεηώλ θαη Ιδξύκαηνο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ
ηεο ρνξεγεζείζεο ππνηξνθίαο.



Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο κπνξνύλ αληί λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην Υπνδνρήο λα
εθπνλήζνπλ δηπισκαηηθή/πηπρηαθή εξγαζία κόλν εθόζνλ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην νπνίν θνηηνύλ, απηή απνηειεί ην κόλν κάζεκα ζε ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Σε
αληίζεηε πεξίπησζε, ζα πξέπεη επηπιένλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη έλα αξηζκό καζεκάησλ.



Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο κπνξνύλ λα θάλνπλ πξαθηηθέο/θιηληθέο αζθήζεηο ζην Παλεπηζηήκην Υπνδνρήο
ζπγρξόλσο κε ηελ παξαθνινύζεζε ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ ησλ νπνίσλ ε άζθεζε απνηειεί
αλαπόζπαζην κέξνο.



Η πλήπηρ ακαδημαφκή αναγνϊπιζη ηηρ πεπιψδος ζποςδϊν ζηο εξυηεπικψ είλαη ν βαζηθόο ζθνπόο
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηηπγράλεηαη σο εμήο:

Παλεπηζηεκίνπ 30, 106 79 Αζήλα, ηει. 210368 9713-6/9674/9735
fax. 210368 9720, e-mail. erasmus@interel.uoa.gr

Α) Σηα ηκήκαηα όπνπ εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα κεηαθνξάο πηζησηηθώλ κνλάδσλ ECTS: νη θνηηεηέο επηιέγνπλ
από ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο καζήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηζηνηρνύλ ζε 30
πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS αλά εμάκελν ζπνπδώλ ή 20 πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS ζε πεξίπησζε δηάξθεηαο
ζπνπδώλ ελόο ηξηκήλνπ. Η

αλαγλώξηζε ησλ ζπνπδώλ γίλεηαη κέζσ ηεο κεηαθνξάο θαη αληηζηνίρηζεο ησλ

πηζησηηθώλ απηώλ κνλάδσλ κε καζήκαηα, εθόζνλ νη θνηηεηέο έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρώο ζην Ίδξπκα
ππνδνρήο.
Β) Σε όια ηα άιια ηκήκαηα: κεηά ηελ επηινγή ηνπο νη θνηηεηέο πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνύλ ην πξόγξακκα
ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ην νπνίν έρνπλ επηιεγεί θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αθαδεκατθό ππεύζπλν ηεο
δηκεξνύο ζπκθσλίαο λα επηιέμνπλ καζήκαηα ηα νπνία λα παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηα ζηελ ύιε κε ηα δηδαζθόκελα
καζήκαηα ζην ηκήκα ηνπο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Οη αθαδεκατθνί ππεύζπλνη πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ
εγγξάθσο ηε ζπκθσλία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο νη νπνίνη δηδάζθνπλ ηα αληίζηνηρα καζήκαηα κε απηά πνπ έρνπλ
επηιεγεί, νύησο ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ησλ καζεκάησλ απηώλ κεηά ηελ επηζηξνθή
ησλ θνηηεηώλ από ην εμσηεξηθό.
- Η επηινγή ησλ καζεκάησλ απνηππώλεηαη ζηε Σπκθσλία Σπνπδώλ (Learning Agreement) ε νπνία
ππνγξάθεηαη από ηνλ θνηηεηή, ηνπο αθαδεκατθνύο ππεύζπλνπο θαη ηνπο Σπληνληζηέο ERASMUS θαη ησλ 2
Ιδξπκάησλ.
- Μεηά ηελ επηζηξνθή από ην εμσηεξηθό, θαη εθόζνλ έρεη εμεηαζηεί επηηπρώο ζηα καζήκαηα πνπ είρε επηιέμεη, ν
θνηηεηήο πξνζθνκίδεη ζηνλ αθαδεκατθό ππεύζπλν πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ησλ καζεκάησλ ζηα
νπνία εμεηάζηεθε, ώζηε λα γίλεη ε αληηζηνηρία κε ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
καο. Καηόπηλ, αθνύ θαηαρσξεζνύλ νη βαζκνί ησλ καζεκάησλ ζην κεραλνγξαθηθό ηνπ θνηηεηή, ηνπ ρνξεγείηαη
ην πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο ζπνπδώλ ππνγεγξακκέλν από ηνλ αθαδεκατθό ππεύζπλν θαη ηνλ/ηελ Γξακκαηέα
ηνπ ηκήκαηνο.

Δνημέπυζη ηυν Πανεπιζηημίυν ςποδοσήρ ………………………………………………………
Αμέζυρ μεηά ηην επιλογή ηυν θοιηηηϊν, ππέπει να ενημεπϊζεηε ηα Πανεπιζηήμια ςποδοσήρ για ηα
ονψμαηα ηυν θοιηηηϊν πος θα μεηακινηθοων θαη ην εμάκελν θαηά ην νπνίν ζα θνηηήζνπλ εθεί. Αλ δελ
πξνεγεζεί απηό, ηα Παλεπηζηήκηα ππνδνρήο απνξξίπηνπλ ηηο αηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ππνβάινπλ θαηόπηλ
αηνκηθά νη θνηηεηέο γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα, γηα ζηέγαζε, καζήκαηα γιώζζαο θιπ.

Άλλερ πληποθοπίερ για ηην ενημέπυζη ηυν θοιηηηϊν ζαρ …………………………..
- Σηνλ πίλαθα Ξέλσλ Ιδξπκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.interel.uoa.gr/socrateserasmus/ νη θνηηεηέο κπνξνύλ λα βξνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ παλεπηζηεκίσλ, (Γηεζλείο Σρέζεηο
ή πξόγξακκα ERASMUS), όπνπ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα πξαθηηθά ζέκαηα (δηαδηθαζία εγγξαθήο, πξόγξακκα
ζπνπδώλ, δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ, δπλαηόηεηα ζηέγαζεο). Μπνξνύλ επίζεο λα ζπκβνπιεύνληαη ην έληππν πιηθό
ησλ ζπλεξγαδόκελσλ Ιδξπκάησλ ζην αξρείν πνπ ηεξείηαη ζηο Σμήμα Δςπυπαφκϊν και Γιεθνϊν σέζευν
ηος Πανεπιζηημίος κ α θ η μ ε π ι ν ά ε κ η ψ ρ Π α π α ζ κ ε ς ή ρ 1 1 . 0 0 ’ - 1 3 . 0 0 ’ .
- Σο ωτορ ηηρ μηνιαίαρ ςποηποθίαρ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2011-2012 ζα θπκαλζεί απψ 300 υρ 591 €

αλάινγα κε ηε ρώξα ππνδνρήο.
- Δπηπιένλ ρξεκαηνδόηεζε πξνβιέπεηαη από ην πξόγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε/ERASMUS γηα ηνπο Φοιηηηέρ με
Αναπηπία (ΦμεΑ) γηα ηνπο νπνίνπο ην κεληαίν πνζό ππνηξνθίαο ζα θπκαλζεί από 448 υρ 909 € αλάινγα κε
ηε ρώξα ππνδνρήο.

Παλεπηζηεκίνπ 30, 106 79 Αζήλα, ηει. 210368 9713-6/9674/9735
fax. 210368 9720, e-mail. erasmus@interel.uoa.gr

- Τέινο, όζνη ζην παξειζόλ έρεηε ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ειβεηηθά Παλεπηζηήκηα, πξέπεη λα γλσξίδεηε
όηη ε Διβεηία, όπσο ήδε θαη ε Κξναηία, ζπκκεηέρνπλ επίζεκα πιένλ ζην πξόγξακκα ERASMUS θαη γηα ηελ
θηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ ηζρύεη ε ίδηα δηαδηθαζία όπσο θαη γηα ηηο ππόινηπεο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο.

Ο Αληηπξύηαλεο
Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο θαη Δμσηεξηθώλ Σρέζεσλ

Καζεγεηήο Θεόδσξνο Ληαθάθνο

Σπλεκκέλα: 1) Πίλαθαο δηκεξώλ ζπκθσληώλ θηλεηηθόηεηαο θνηηεηώλ αθαδ. έηνπο 2011-2012
2) Πίλαθαο Δπηινγήο Φνηηεηώλ Erasmus 2011-2012
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