ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Αζήλα, 9 Φεβξνπαξίνπ 2012

ΞΟΝΘΖΟΜΖ-ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ
Ξξφγξακκα Γηα Βίνπ Κάζεζε/E R A S M U S
Δπηινγή εμεξρφκελσλ θνηηεηψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013
Νζνη ελδηαθέξνληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ππεχζπλνπο ηνπ
θαησηέξσ πίλαθα ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά κέρξη 10/3/2012
ΔΙΙΗΞΖ ε ΔΘΞΟΝΘΔΠΚΑ ΓΗΘΑΗΝΙΖΡΗΘΑ ΓΔ ΘΑ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΓΔΘΡΑ ΘΑΗ Ζ ΑΗΡΖΠΖ
ΓΔΛ ΘΑ ΔΜΔΡΑΕΔΡΑΗ!!!
Aπαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη πιεξνθνξίεο
1) Ξηζηνπνηεηηθφ γιψζζαο
2) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη έθζεζε έληαμεο δειαδή κία ζχληνκε αλαθνξά γηαηί
ζέιεηε λα πάηε (κε ην e-mail θαη θηλεηφ ηει.)
3) Ππλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ πνπ έρεηε πεξάζεη, μερσξηζηά γηα καζήκαηα θαη
εξγαζηήξηα (ειάρηζην

10 καζήκαηα + 5 εξγαζηήξηα )

4)Αλαιπηηθή βαζκνινγία απφ ηελ γξακκαηεία θαη κέζνο φξνο βαζκνινγίαο
μερσξηζηά γηα καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα θαζψο ΘΑΗ ζπλνιηθφο κέζνο φξνο
5) Γήισζε παλεπηζηήκηνπ(σλ) κεηάβαζεο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο
6) Γήισζε εμακήλσλ κεηάβαζεο (Σεηκ, Δαξ ή Σεηκ+Δαξ)
Σα ηδξύκαηα κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα Φπζηθήο θαη νη δηαζέζηκεο ζέζεηο θαίλνληαη ζηνλ θαηωηέξω
πίλαθα:

*ε δηδαζθαιία ζην Aveiro ζηα Πνξηνγαιηθά, ζηε Βόλλε, Κνπεγράγε θαη Ακβέξζα ζηα Αγγιηθά, ζην Vigo
Ιζπαληθά, ζηελ Grenoble ζηα Γαιιηθά (νπόηε γηα λα θάλεηε αίηεζε πξέπεη λα έρεηε ην δίπιωκα ηεο αληίζηνηρεο
γιώζζαο)
Η πξώηε αξηζκεηηθή ζηήιε είλαη ν αλώηαηνο αξηζκόο θνηηεηώλ θαη ε δεύηεξε ν αλώηαηνο αξηζκόο κελώλ.
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Ξξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα ERASMUS ……………
ην πξόγξακκα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θνηηεηέο πνπ είλαη:


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



Τπήθννη άιιωλ ρωξώλ εγγεγξακκέλνη ζε θαλνληθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ
(ζε πξνπηπρηαθό, κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό επίπεδν)



Φνηηεηέο εγγεγξακκέλνη ζην δεχηεξν έηνο ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ

Βαζηθά Θξηηήξηα Δπηινγή ο

ο

Ξξνπηπρηαθνί θνηηεηέο
1. Δπίπεδν γλψζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρώξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο (ή ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο
ζηελ πεξίπηωζε πνπ ην Παλεπηζηήκην ρξεζηκνπνηεί ηελ Αγγιηθή γιώζζα ωο γιώζζα δηδαζθαιίαο γηα
ηνπο αιινδαπνύο θνηηεηέο ηνπ).
ην πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο θηλεηηθόηεηαο θαη ζύκθωλα κε ηελ θιίκαθα γιωζζνκάζεηαο ηνπ
Κνηλνύ Δπξωπαϊθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηηο Γιώζζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο , νξίδεηαη σο ειάρηζην

απαηηνχκελν ε επαξθήο γλψζε ηεο γιψζζαο, δει. ην επίπεδν Β2 ή ε πνιύ θαιή γλώζε, επίπεδν C1.
Παξαθάηω αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά γηα ηηο 5 επξύηεξα δηαδεδνκέλεο γιώζζεο ηα αληίζηνηρα δηπιώκαηα.
Δπίπεδν 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.
Δπίπεδν 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,
Ιηαιηθά: Diploma di Lingua Italiana ηνπ Ιηαιηθνύ Μνξθωηηθνύ 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 παξαπάλω γιώζζεο ε επαξθήο γλώζε ή ε πνιύ θαιή γλώζε απνδεηθλύεηαη επίζεο θαη κε ην
Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ή Γ1 ή ηνπ λ.2740/1999.
2. Αξηζκφο καζεκάησλ
Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα κόλν αλ ηε ζηηγκή πνπ θάλνπλ αίηεζε
γηα κεηαθίλεζε Erasmus έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ηνπιάρηζηνλ ηφζα καζήκαηα φζα αληηζηνηρνχλ

αξηζκεηηθά ζε έλα έηνο ζπνπδψλ, δειαδή 10 καζήκαηα + 5 εξγαζηήξηα.

Οη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν έηνο θνίηεζεο ή είλαη επί πηπρίω, έρνπλ δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην
πξόγξακκα κόλν αλ ρξωζηνύλ ηθαλό αξηζκό καζεκάηωλ ώζηε λα έρνπλ κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα επηινγήο θαη
αλαγλώξηζεο καζεκάηωλ από ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο.
3. Κέζνο φξνο βαζκνινγίαο
Τπνινγίδεηαη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ θνηηεηή ζηα καζήκαηα ζηα νπνία έρεη εμεηαζηεί επηηπρώο ωο ηε
ζηηγκή πνπ θάλεη αίηεζε γηα κεηαθίλεζε Erasmus.
4. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη κία έθζεζε (statement of purpose) γηαηί ν/ε
θνηηεηήο/ηξία ζέιεη λα εληαρζεί ζην πξόγξακκα ERASMUS.

Κεηαπηπρηαθ νί θνηηεηέο
1. Δπίπεδν γιψζζαο
Ιζρύεη ό,ηη αλαθέξζεθε γηα ηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο .
Αξηζκφο καζεκάησλ
Οη θνηηεηέο κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάηωλ ζπνπδώλ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξώζεη επηηπρώο ηα κηζά
ηνπιάρηζηνλ από ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. Κέζνο φξνο βαζκνινγίαο.
Τπνινγίδεηαη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή ζηα καζήκαηα ζηα νπνία έρεη εμεηαζηεί
επηηπρώο ωο ηε ζηηγκή πνπ θάλεη αίηεζε γηα κεηαθίλεζε Erasmus.

Ξεξίνδνο ζπνπδψλ , επηινγή καζεκάησλ θαη αλαγλψξηζε ………………………………


Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ δελ κπνξεί, ζε θακία πεξίπησζε, λα είλαη κηθξφηεξε
απφ ηξεηο (3) κήλεο νχηε κεγαιχηεξε απφ δψδεθα (12).



Οη θνηηεηέο όηη πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ αληίζηνηρν αξηζκό καζεκάηωλ κε απηόλ πνπ ζα
παξαθνινπζνύζαλ ζην Παλεπηζηήκηό καο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν (πάλησο φρη ιηγφηεξα απφ 3
καζήκαηα αλά εμάκελν ζπνπδψλ)



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

Άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ …………………………..
- ηνλ πίλαθα Ξέλωλ Ιδξπκάηωλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.interel.uoa.gr/socrateserasmus/ νη θνηηεηέο κπνξνύλ λα βξνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ηωλ ζπλεξγαδόκελωλ παλεπηζηεκίωλ, (Γηεζλείο ρέζεηο
ή πξόγξακκα ERASMUS), όπνπ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα πξαθηηθά ζέκαηα (δηαδηθαζία εγγξαθήο, πξόγξακκα
ζπνπδώλ, δηάξθεηα ηωλ εμακήλωλ, δπλαηόηεηα ζηέγαζεο). Μπνξνύλ επίζεο λα ζπκβνπιεύνληαη ην έληππν πιηθό
ηωλ ζπλεξγαδόκελωλ Ιδξπκάηωλ ζην αξρείν πνπ ηεξείηαη ζην Ρκήκα Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Πρέζεσλ
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θ α ζ ε κ ε ξ η λ ά ε θ η φ ο Ξ α ξ α ζ θ ε π ή ο 1 1 . 0 0 ’ - 1 3 . 0 0 ’ .
- Ρν χςνο ηεο κεληαίαο ππνηξνθίαο γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-2012 ζα θπκαλζεί απφ 300 σο 591 €

αλάινγα κε ηε ρώξα ππνδνρήο.

