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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση / E R A S M U S +
προς το Universidad de Valladolid
- Προβλεπόμενες θέσεις: 2 (δύο) για ένα εξάμηνο.
- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017
- Ακαδ. Υπεύθ.: Ευγενία Μακρυγιάννη, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας, 7ος όροφος, γραφείο 706, τηλ.: 210 7277719
η-διεύθυνση: emakrigi@phil.uoa.gr. Ώρες υποδοχής: Τετάρτη και Παρασκευή 12.00-13.30 από τις 8/3.
- Π ροϋ πο θ έσ ει ς συμμ ετο χή ς τ ων φο ι τ ητ ών στο Π ρόγ ραμμ α ERASMUS + : Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάο

σχουν φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2

έτος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.
Βασικά και υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής

1. Γλώσσα της χώρας του Πανεπιστημίου υποδοχής: Ισπανικά (επιπέδου τουλάχιστον Β2).
Απαιτείται ελάχιστο επίπεδο γνώσης της γλώσσας του Παν/μίου υποδοχής: επαρκής γνώση των Ισπανικών πιστοποιούμενη με το
Diploma de Español como Lengua Extranjera [Nivel Intermedio] ή Diploma dele Basico de Español (ή άλλο ισότιμο, π.χ.
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 τουλάχιστον). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελική επιλογή λαμβάνεται κατά σειρά υπόψη
το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας.

2. Αριθμός μαθημάτων: Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνον αν τη στιγμή που καταθέτουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αρι-

θμητικά σε ένα έτος σπουδών [=14 μαθήματα τουλάχιστον]. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι
επί πτυχίω έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνον εάν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα
επιλογής και αναγνώρισης μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής (απαιτείται σύνολο 30 μονάδων ECTS).

3. Μέσος όρος βαθμολογίας: Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή που υποβάλλει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+.

Eπιπλέον κριτήρια επιλογής Πέραν των παραπάνω για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθεί επίσης υπόψη:
1. Αιτιολόγηση αίτησης. H αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο κείμενο, στο οποίο συνοπτικά να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να μετακινηθείτε στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο μέσω του Προγράμματος Erasmus+.
2. Εξάμηνο σπουδών. Στην περίπτωση που όλα τα προηγούμενα κριτήρια καταλήγουν σε ισότιμη κατάταξη, θα ληφθεί υπόψη και το εξάμηνο σπουδών. οι φοιτώντες σε μεγαλύτερο εξάμηνο θα προτιμηθούν ως έχοντες λιγότερες
ευκαιρίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα από εκείνους που φοιτούν σε μικρότερο.
3. Μέσος όρος βαθμολογίας Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών: Λαμβάνεται επιπλέον υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας.
4. Γενικότερη γλωσσομάθεια. Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός ξένων γλωσσών και το επίπεδο γνώσης τους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. α΄) Αίτηση–εκδήλωση ενδιαφέροντος: Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται εκτός από το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός μητρώου, το εξάμηνο και η κατεύθυνση σπουδών (Κλασική, Γλωσσολογίας, ΜΝΕΦ), το Πανεπιστήμιο για το οποίο ενδιαφέρεστε, το εξάμηνο στο οποίο επιθυμείτε να μετακινηθείτε (χειμερινό ή εαρινό), στοιχεία επικοινωνίας, οπωσδήποτε η-διεύθυνση (email) και αριθμός κινητού τηλεφώνου. Επίσης, αν υποβάλλεται αίτηση για περισσότερα Πανεπιστήμια, να αναγράφονται όλα με
σειρά προτίμησης. Έντυπο της αίτησης παρακαλείσθε να παραλάβετε από το γραφείο της Ακαδημ. Υπευθ. Ευγ. Μα-

κρυγιάννη, ή, εάν είσθε εγγεγραμμένοι σε κάποιο από τα μαθήματα της διδάσκουσας στην η-τάξη, να την κατεβάσετε
από εκεί.
β΄) Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα και σύντομο κείμενο αιτιολόγησης της αίτησής σας για τα κίνητρα της
μετακίνησής σας στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο μέσω του Προγράμματος Erasmus+.
2. Αναλυτική βαθμολογία, στην οποία να αναγράφεται από τη Γραμματεία και ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας των έως
τη στιγμή της αίτησης εξετασθέντων μαθημάτων.
3. Δίπλωμα/Πιστοποιητικό Ισπανικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2, σε επικυρωμένο αντίγραφο.
4. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών σε επικυρωμένα αντίγραφα.

