Ανακοίνωση για Swiss-European Mobility Programme
Αιτήσεις για συµµετοχή στο Swiss-European Mobility
Programme για το έτος 2018-2019
Βασίλειος Σπυρόπουλος
Ο διδάσκων και ακαδηµαϊκός υπεύθυνος για το πρόγραµµα Swiss-European Mobility
Programme µε το Τµήµα Γλωσσολογίας του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ενηµερώνει τους
φοιτητές που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ότι οι προϋποθέσεις
συµµετοχής είναι οι εξής:
 Προπτυχιακοί φοιτητές: (α) πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι τούλαχιστον στο δεύτερο
έτος σπουδών τη στιγµή που υποβάλλουν την αίτηση και (β) πρέπει να 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 να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 πιστωτικές µονάδες ECTS, ώστε να έχουν
µεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής µαθηµάτων από το πρόγραµµα σπουδών του
πανεπιστήµιου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.
 Επειδή το τµήµα υποδοχής είναι αποκλειστικά τµήµα γλωσσολογίας αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα αντιστοίχισης ικανού αριθµού µαθηµάτων
γλωσσολογίας.
 Επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστηµίου υποδοχής είναι η Γαλλική
(δευτερευόντως για κάποια µαθήµατα η Αγγλική). Στο πλαίσιο της διασφάλισης της
ποιότητας της κινητικότητας ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούµενο η καλή γνώση της
γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2 ή η πολύ καλή γνώση, δηλ. το επίπεδο C1. Οι τίτλοι οι
οποίοι γίνονται δεκτοί είναι αυτοί που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.
Κριτήρια Επιλογής:
(1) Προπτυχιακοί φοιτητές
 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 µε βάση την αναλυτική του βαθµολογία µετά την τελευταία εξεταστική
περίοδο.
 Βαθµολογία στα µαθήµατα ειδίκευσης (Γλωσσολογία): Επειδή το τµήµα υποδοχής
είναι τµήµα γλωσσολογίας, θα ληφθεί υπόψη και ο µέσος όρος βαθµολογίας στα
µαθήµατα γλωσσολογίας στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής.
 Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο πανεπιστήµιο υποδοχής: Γαλλική και
δευτερευόντως Αγγλική (επίπεδο Β2 ή ανώτερο).

(2) Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 Βαθµός πτυχίου
 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 µε βάση την αναλυτική του βαθµολογία µετά την τελευταία εξεταστική
περίοδο.
 Βαθµολογία στα µαθήµατα ειδίκευσης (Γλωσσολογία): Επειδή το τµήµα υποδοχής
είναι τµήµα γλωσσολογίας, θα ληφθεί υπόψη και ο µέσος όρος βαθµολογίας στα
µαθήµατα γλωσσολογίας στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής.
 Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο πανεπιστήµιο υποδοχής: Γαλλική και
δευτερευόντως Αγγλική (επίπεδο Β2 ή ανώτερο).
Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα να
καταθέσουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά µέχρι
την Τρίτη 27 Μαρτίου και ώρα 14:00 είτε στο γραφείο του διδάσκοντος (601) είτε στη
γραµµατεία του τοµέα Γλωσσολογίας (608). Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να
περιλαµβάνει τα εξής δικαιολογητικά:







Αίτηση–Εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπου θα αναγράφονται (α) τα στοιχεία του
αιτούντος καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας, (β) το πανεπιστήµιο και το
εξάµηνο στο οποίο επιθυµεί ο φοιτητής να µετακινηθεί, (γ) ο αριθµός των
εναποµείναντων µαθηµάτων για την ολοκήρωση των σπουδών του συνολικά και
ξεχωριστά αυτών της γλωσσολογίας σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών.
Βιογραφικό σηµείωµα
Αναλυτική βαθµολογία
Πτυχίο και αναλυτική βαθµολογία για αιτήσεις στο µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών
Πιστοποίηση γλωσσικής ικανότητας

Οι διαθέσιµες θέσεις είναι συνολικά µία (1) για τον πρώτο (προπτυχιακό) και τον δεύτερο
(µεταπτυχιακό) κύκλο σπουδών. Ο διδάσκων θα είναι διαθέσιµος για ενηµέρωση την
Παρασκευή 23 Μαρτίου (ώρα 12.00 – 13.00) και την Δευτέρα 26 Μαρτίου (ώρα 11.30
– 12.30). Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το διδάσκοντα
ηλεκτρονικά στο vspyrop@phil.uoa.gr και τηλεφωνικά στο 2107277646.

