Ανακοίνωση για Erasmus
Αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus
για το έτος 2018-2019
Διονύσης Γούτσος
Ο διδάσκων και ακαδημαϊκός υπεύθυνος για το πρόγραμμα Erasmus με (α) το Τμήμα
Γλωσσολογίας του Πανεπιστήμιου της Lund (Σουηδία) και (β) το Τμήμα
Μεταφραστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Ljubljana (Σλοβενία) ενημερώνει
τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ότι οι
προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:
 Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που είναι:
 Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+
 Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο)
 Φοιτητές εγγεγραμμένοι στο δεύτερο έτος σπουδών τουλάχιστον
 Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών που
έχουν συνάψει καθηγητές του Τμήματος στο οποίο ανήκουν.
Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια
(1) Προπτυχιακοί φοιτητές
 Επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου υποδοχής: Αγγλική ή
Σουηδική για το Πανεπιστήμιο της Lund, Σλοβενική και Αγγλική για το
Πανεπιστήμιο της Ljubljana. Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της
κινητικότητας και σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας του Κοινού
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης,
ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούμενο η επαρκής γνώση της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο
Β2 ή η πολύ καλή γνώση, επίπεδο C1. Στην τελική επιλογή των φοιτητών
λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας. Παρακάτω αναφέρονται
τα σχετικά διπλώματα για την Αγγλική:
 Επίπεδο Β2:
 Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή
άλλο ισότιμο,
 Επίπεδο C1:
 Αγγλικά: Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου
Cambridge ή άλλο ισότιμο,
 Αριθμός μαθημάτων: Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα μόνο αν τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus έχουν
εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά
σε ένα έτος σπουδών. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή
είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο αν χρωστούν
ικανό αριθμό μαθημάτων τα οποία αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 πιστωτικές
μονάδες ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και αναγνώρισης
μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής.

 Μέσος όρος βαθμολογίας: Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα
μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση για
μετακίνηση Erasmus.
 Βαθμολογία στα μαθήματα ειδίκευσης (Γλωσσολογία): Επιπλέον, θα ληφθεί υπόψη
και ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα γλωσσολογίας στα οποία έχει
εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής.
(2) Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 Επίπεδο γλώσσας: Ισχύει ό,τι αναφέρθηκε για τους προπτυχιακούς φοιτητές με
εξαίρεση τους πτυχιούχους των ξενόγλωσσων τμημάτων.
 Αριθμός μαθημάτων: Οι φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών πρέπει
να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Α’ εξάμηνο των σπουδών τους.
 Μέσος όρος βαθμολογίας: Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του
μεταπτυχιακού φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη
στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.
(3) Υποψήφιοι διδάκτορες
Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων – εκτός της πολύ καλής γνώσης της γλώσσας
(τουλάχιστον επίπεδο Β2 ή C1) – είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της
Τριμελούς Επιτροπής. Στην εισήγηση 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 και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του. Στην
επιλογή συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης.
Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως
την Δευτέρα 19 Μαρτίου και ώρα 12:00 μέσω e-mail στο dgoutsos@phil.uoa.gr και με
κατάθεση δικαιολογητικών στον Τομέα Γλωσσολογίας (608, κ. Δημοπούλου). Η
κατάθεση υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:






Αίτηση–Εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπου θα αναγράφεται το πανεπιστήμιο και το
εξάμηνο στο οποίο επιθυμεί ο φοιτητής να μετακινηθεί, καθώς επίσης και τα
μαθήματα γλωσσολογίας που έχει περάσει και τα εναπομείναντα μαθήματα
γλωσσολογίας τα οποία πρέπει να περάσει, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
Βιογραφικό σημείωμα
Αναλυτική βαθμολογία
Πιστοποίηση γλωσσικής ικανότητας (βλ. παραπάνω): Διπλώματα ή βεβαίωση
παρακολούθησης κύκλου σπουδών αντίστοιχου επιπέδου

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι δύο (2) για το Πανεπιστήμιο της Lund και δύο (2) για το
Πανεπιστήμιο της Ljubljana. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα μόνο ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση.
Ακολουθούν πληροφορίες για τα δύο Πανεπιστήμια.

Χρήσιμες πληροφορίες για τα δύο Πανεπιστήμια μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες
που ακολουθούν. Το κυριότερο στο οποίο πρέπει να δώσετε έμφαση είναι να βρείτε
μαθήματα από το αντίστοιχο πρόγραμμα τα οποία να μπορούν να αντιστοιχηθούν με
μαθήματα που δεν έχετε παρακολουθήσει και στα οποία δεν έχετε εξεταστεί στην
Ελλάδα.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ LUND
Γενικές πληροφορίες για φοιτητές Erasmus:
http://www.lunduniversity.lu.se/current-students/the-international-desk
Μαθήματα που προσφέρονται:
www.ht.lu.se
Για γενικά ζητήματα (π.χ. διαμονή κ.λπ.) μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Erasmus του
Πανεπιστημίου: international@ht.lu.se
Για ζητήματα επιλογής μαθημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στον διδάσκοντα του
Πανεπιστημίου καθηγητή κ. Βασίλειο Σαμπατακάκη:
http://www.sol.lu.se/en/person/VassiliosSabatakakis
Για την προσωπική άποψη φοιτήτριας του Τομέα που παρακολουθεί το πρόγραμμα του
Πανεπιστημίου, μπορείτε να απευθύνεστε στην Τίνα Ρόζου: trozou@yahoo.gr ή στον Αντώνη
Σταμίρη: antonis_zakynthos@rocketmail.com

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ LJUBLJANA
Γενικές πληροφορίες για φοιτητές Erasmus:
http://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/incoming_students/
Μαθήματα που προσφέρονται:
http://www.unilj.si/international_cooperation_and_exchange/programmes_and_courses_in_english/
http://www.ff.uni-lj.si/en/1/International-Office.aspx
http://spj.ff.uni-lj.si/tiki-index.php
Για ζητήματα επιλογής μαθημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στη διδάσκουσα του
Πανεπιστημίου καθηγήτρια κ. Mojca Brezar: http://www.prevajalstvo.net/teacher/27
Για την προσωπική άποψη φοιτητή του Τομέα που παρακολούθησε το πρόγραμμα του
Πανεπιστημίου, μπορείτε να απευθύνεστε στη Δήμητρα Καρανάσιου στη διεύθυνση:
dim.karanas@yahoo.gr ή στη Βίκυ Μπουγάτσου: vicky_bou@hotmail.gr

