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Προβλεπόμενες θέσεις: 4 (τέσσερις) x 6 μήνες
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
Υπεύθυνος: Γιάννης Ξούριας, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας, κυψέλη 609. e-mail:
yxourias@phil.uoa.gr, ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 12:00 - 14:00 ή κατόπιν συνεννοήσεως
μέσω e-mail.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί (β΄ και γ΄ κύκλου)
φοιτητές και φοιτήτριες
• που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αριθμό μαθημάτων τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό
μαθημάτων του πρώτου έτους (προπτυχιακοί)
• που χρωστούν αριθμό μαθημάτων που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ένα εξάμηνο σπουδών
και που αντιστοιχεί επομένως σε τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες ECTS (η προϋπόθεση
αυτή αφορά προπτυχιακούς φοιτητές που κατά τη μετάβαση στο πανεπιστήμιο υποδοχής
θα βρίσκονται στο τέταρτο έτος φοίτησης ή θα είναι επί πτυχίω)
• που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α΄ εξάμηνο των σπουδών τους στο ΠΜΣ στο οποίο
είναι εγγεγραμμένοι (μεταπτυχιακοί α΄ κύκλου)
• που κατέχουν τη γλώσσα του πανεπιστημίου υποδοχής (Γαλλικά) σε επίπεδο τουλάχιστον
Β2
Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική
άσκηση είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραμμα Erasmus+, εφόσον το συνολικό
διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο
διάστημα) ανά κύκλο σπουδών, θα έχουν όμως χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή σε σχέση
με τους φοιτητές που ζητούν μετακίνηση για πρώτη φορά.
Κριτήρια επιλογής

Προπτυχιακοί φοιτητές
• Μέσος όρος βαθμολογίας.
• Το επίπεδο γλωσσομάθειας.
• Εξάμηνο σπουδών (Προηγούνται όσοι φοιτούν σε πιο προχωρημένα εξάμηνα).
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•

Κατεύθυνση (ιδίως για μεταπτυχιακούς φοιτητές προηγούνται οι φοιτητές με ειδικότητα
Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές
• Βαθμός Πτυχίου.
• Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την
τελευταία εξεταστική περίοδο.
• Το επίπεδο γλωσσομάθειας.
Υποψήφιοι διδάκτορες
• Βαθμός Πτυχίου.
• Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
• Το επίπεδο γλωσσομάθειας.
• Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής
και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα
αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του
διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.
•
•
•
•

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Αναλυτική βαθμολογία, στην οποία να αναγράφεται και ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας των
εξετασθέντων μαθημάτων (ή/και βαθμός πτυχίου για μεταπτυχιακούς φοιτητές).
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο.

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.
Ιστοσελίδα του Παν/μίου Lille III: https://www.univ-lille3.fr
Ιστοσελίδα υπηρεσίας ανταλλαγών ERASMUS+ του Παν/μίου Lille III: incoming@univ-lille3.fr
Διαδικτυακός οδηγός μαθημάτων του Παν/μίου Lille III: : https://www.univ-lille3.fr/ufrhumanites/guide/
https://www.univ-lille3.fr/ufr-llce/formation/master/
https://www.univ-lille3.fr/ufr-histoire/guide-etudes/
https://www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/scienceseducation/formations/licence-sciences-de-leducation/
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