
 
      ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
για Επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση/ERASMUS+ 

προς το Universita degli Studi di Bari Aldo Moro 

  

Προβλεπόμενες θέσεις: 2 (δύο) εκ των οποίων η μία μπορεί να είναι για Μεταπτυχιακό φοιτητή  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Πέμπτη 17 Μαρτίου, 2022 12:00-14:00. Αιτήσεις  και  

δικαιολογητικά  θα υποβληθούν στο γραφείο του διδάσκοντος, κυψέλη 608 (6ος όροφος). 

 

Υπεύθυνος: Διονύσιος Μπενέτος, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας, 6ος όροφος, κυψ. 608 

Πληροφορίες: dionbenetos@phil.uoa.gr 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που είναι: - Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα 

«Διά Βίου Μάθηση» - Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο) - Φοιτητές εγγεγραμμένοι στο δεύτερο έτος 

σπουδών τουλάχιστον (Τμήμα Φιλολογίας)  

 

Βασικά Κριτήρια Επιλογής  

Προπτυχιακοί φοιτητές  

1. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου υποδοχής:  ΙΤΑΛΙΚΑ 

 

2. Αριθμός μαθημάτων: Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνον εάν 

είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών του Τμήματος. 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.  

3. Μέσος όρος βαθμολογίας: Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα στα οποία 

έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus. (Η τελική κατάταξη και 

επιλογή θα γίνει με βάση την υψηλότερη βαθμολογία).  

4. Κατεύθυνση: Γίνονται δεκτές υποψηφιότητες μόνο από τους φοιτητές της Κλασικής Κατεύθυνσης.  

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές  

 

Επίπεδο γλώσσας: Ισχύει ό,τι αναφέρθηκε για τους προπτυχιακούς φοιτητές.  

 

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.  

 

Υποψήφιοι διδάκτορες  
Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων -εκτός της πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (C2)- 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.  
 

Για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρον. διεύθυνση: 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html  

http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html

