ΕΚΠΑ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ (2018-2019)
Συνεργασία με το ίδρυμα: UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, Βέλγιο (B BRUXEL04)
Ακαδημαϊκή υπεύθυνη: Γεωργακοπούλου Σοφία
Σύνολο φοιτητών: 2
Σύνολο μηνών: 10 (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο)
Ημερομηνία κατάθεσης εγγράφων: αποκλειστικά την Πέμπτη, 22/3/2018, 10.00-13.00, κυψ. 608
Βασικά κριτήρια επιλογής: α) Καλή γνώση της Γαλλικής (τουλάχιστον επιπέδου B2).
β) Επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μαθήματα για τους προπτυχιακούς
φοιτητές (αριθμός μαθημάτων που αντιστοιχεί σε ένα έτος σπουδών) ή στα μαθήματα α΄
εξαμήνου του Προγράμματος για τους μεταπτυχιακούς (τη στιγμή υποβολής της αίτησης) ή
σε υποψήφιους διδάκτορες (Κλασικής Φιλολογίας).
γ) Επίδοση στα προηγούμενα εξάμηνα σπουδών (Μέσος Όρος βαθμολογίας).
δ) Κλασική κατεύθυνση, προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή (Πρόγραμμα στο Τμήμα υποδοχής).
Πρόσθετα κριτήρια επιλογής: α) Πιστοποιημένη γνώση άλλων ξένων γλωσσών.
β) Εργασίες που έχουν εκπονηθεί.
Επιπλέον πληροφορίες: α) Από την υπεύθυνη: γραφείο, κυψ. 608 (Παρασκευή, 12.00-13.00)
ή ηλεκτρ. διεύθ.: sgeorga@phil.uoa.gr
β) Στις ιστοσελίδες: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sp.html
http://www.ulb.ac.be/facs/ltc/index.html (Faculté de Lettres, Traduction et Communication)
http://dll.ulb.ac.be/ (Département de Langues et Lettres)

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, βλ. συνημμένη (+ σύντομο βιογραφικό).
β) Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας των μέχρι τη στιγμή της υποβολής εξετασθέντων μαθημάτων (με
αναγραφή του μέσου όρου βαθμολογίας). + Βαθμός πτυχίου (για τους μεταπτυχιακούς) + Βαθμός
μάστερ (για υποψήφιους διδάκτορες).
γ) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Γαλλική και άλλες ξένες γλώσσες / φωτοτυπίες).

Επώνυμο:
Όνομα:
Αρ. Μητρώου: 1560
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ βαθμολογίας / αριθμός μαθημάτων:
ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (επίπεδο):
Διπλώματα άλλων ξένων γλωσσών:
e-mail:
κινητό τηλ.
ΠΡΟΣ
ΕΚΠΑ- ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Προγράμματος:
κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας

Αθήνα,

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS 2018-2019
B BRUXEL 04
Επιθυμώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών
ERASMUS που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES του Βελγίου, με Πρόγραμμα στο
Τμήμα υποδοχής: Κλασική (και ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογική)
ειδίκευση.

Ο/Η Αιτών/ούσα

Συνημμένα:
1. Σύντομο CV
2. Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας των μέχρι τη στιγμή της υποβολής
εξετασθέντων μαθημάτων (με αναγραφή του μέσου όρου βαθμολογίας).
+ Πτυχίο (με αναγραφή βαθμού) για τους μεταπτυχιακούς + Πτυχίο
μάστερ για τους υποψήφιους διδάκτορες Κλασικής Φιλολογίας
3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Γαλλική και άλλες ξένες γλώσσες /
φωτοτυπίες)

