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Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
του προγράμματος Διά Βίου Μάθηση ERASMUS+
Ακαδημαϊκό έτος 2017-18
UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE LILLE III
Προβλεπόμενες θέσεις: 4 (τέσσερις) x 6 μήνες
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017
Υπεύθυνος: Γιάννης Ξούριας, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας, κυψέλη 609. e-mail:
yxourias@phil.uoa.gr, ώρες συνεργασίας: Δευτέρα & Πέμπτη 12:00 - 13:00 ή κατόπιν
συνεννοήσεως μέσω e-mail.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές και φοιτήτριες
• που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αριθμό μαθημάτων τουλάχιστον ίσο με τον
αριθμό μαθημάτων του πρώτου έτους
• που κατέχουν τη γλώσσα του πανεπιστημίου υποδοχής (Γαλλικά) σε επίπεδο
τουλάχιστον Β2
• που χρωστούν αριθμό μαθημάτων που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ένα εξάμηνο
σπουδών και που αντιστοιχεί επομένως σε τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες
ECTS (η τελευταία αυτή προϋπόθεση αφορά φοιτητές που κατά τη μετάβαση στο
πανεπιστήμιο υποδοχής θα βρίσκονται στο τέταρτο έτος φοίτησης ή θα είναι επί
πτυχίω)
Κριτήρια επιλογής
•
•
•
•

•
•
•
•

Μέσος όρος βαθμολογίας.
Το επίπεδο γλωσσομάθειας.
Εξάμηνο σπουδών (Προηγούνται όσοι φοιτούν σε πιο προχωρημένα εξάμηνα).
Κατεύθυνση (Προηγούνται οι φοιτητές με ειδικότητα Μεσαιωνικής και
Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Αναλυτική βαθμολογία, στην οποία να αναγράφεται και ο Μέσος Όρος
Βαθμολογίας των εξετασθέντων μαθημάτων.
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γαλλικής γλώσσας.
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Άλλες πληροφορίες:
Στον Πίνακα Ξένων Ιδρυμάτων που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sp/sm/information.html οι φοιτητές μπορούν να βρουν
τις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων, όπου δίνονται πληροφορίες για
πρακτικά θέματα (διαδικασία εγγραφής, πρόγραμμα σπουδών, διάρκεια των εξαμήνων,
δυνατότητα στέγασης). Μπορούν επίσης να συμβουλεύονται το έντυπο υλικό των
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων στο αρχείο που τηρείται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Σχέσεων (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 11:00-13:00), Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα, τηλ.
210 368 9713-6/9674/9735 fax. 210 368 9720, e-mail: erasmus@interel.uoa.gr.
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