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• Προβλεπόμενες θέσεις:
• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
• Υπεύθυνη:

1 (μία) σε κάθε πανεπιστήμιο x 6 μήνες
Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017
Αμαλία Μόζερ, Τομέας Γλωσσολογίας,
6ος όροφος, γραφείο 601.
e-mail: amoser@phil.uoa.gr
Ώρες υποδοχής:

Τρίτη
Τετάρτη

10:00 - 11:00
12:00 - 13:00

(ή άλλη ώρα ύστερα από συνεννόηση μέσω e-mail)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές και φοιτήτριες
• που είναι εγγεγραμμένοι στο 2ο τουλάχιστον έτος σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας
• που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αριθμό μαθημάτων τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό
μαθημάτων του πρώτου έτους
• που κατέχουν τη γλώσσα του πανεπιστημίου υποδοχής (Βουλγαρική/Αγγλική) 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 (με σειρά σπουδαιότητας)
1.

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+. Προηγούνται οι φοιτητές με υψηλότερο μέσο όρο

2.

Γλώσσα του πανεπιστημίου υποδοχής (Βουλγαρική/Αγγλική)
Στην τελική επιλογή έχουν προτεραιότητα οι φοιτητές με υψηλότερο επίπεδο
γλωσσομάθειας από το απαιτούμενο Β2. Προηγούνται επίσης όσοι έχουν γνώση
Βουλγαρικής (και όχι μόνο Αγγλικής).

3. Εξάμηνο σπουδών: Προηγούνται όσοι φοιτούν σε πιο προχωρημένα εξάμηνα,
δεδομένου ότι θα έχουν λιγότερες ευκαιρίες να ξαναϋποβάλουν αίτηση
4. Αντιστοίχιση μαθημάτων: Έχουν προτεραιότητα οι φοιτητές που έχουν δυνατότητα
καλύτερης αντιστοίχισης των μαθημάτων των δύο πανεπιστημίων βάσει των μαθημάτων
που χρωστούν από τα προηγούμενα ή πρόκειται να διδαχθούν σε επόμενα εξάμηνα)
5. Γενικότερη γλωσσομάθεια: Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός ξένων γλωσσών και το επίπεδο
κατάκτησής τους
6. Αιτιολόγηση αίτησης, κυρίως οι λόγοι για τους οποίους υποστηρίζεται ότι ζητείται η
συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.
7. Ενδεχόμενα συναφή επιπλέον προσόντα που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1.

Αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σύντομο
κείμενο αιτιολόγησης αίτησης και να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους
ζητείται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ προς το συγκεκριμένο
Πανεπιστήμιο.

2.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

3.

Αναλυτική βαθμολογία, στην οποία να αναγράφεται και ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας
των εξετασθέντων μαθημάτων.

4.

∆ίπλωμα / Βεβαίωση γνώσης Ολλανδικής ή Αγγλικής γλώσσας.

5.

Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.

6.

Ενδεικτικό κατάλογο μαθημάτων που πρόκειται να επιλεγούν στο Πανεπιστήμιο της
Γάνδης

7.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περισσότερα του ενός πανεπιστήμια, η
δήλωση της σειράς προτίμησης.
Οι υποψήφιοι καλό είναι να έχουν επισκεφθεί τους ιστοτόπους των πανεπιστημίων
πριν από την πρώτη συνάντηση, ώστε να έχουν μια ιδέα για τις δυνατότητες επιλογής
μαθημάτων.

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 ∆ιεθνών Σχέσεων
του Πανεπιστημίου καθημερινά εκτός Παρασκευής 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

