
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση / ERASMUS +  

        προς το UNIVERSITÄT HAMBURG  

 

Προβλεπόμενες θέσεις: 3 (τρεις)  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 

 

Ακαδ. Υπεύθυνος: Χρήστος Φάκας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας, 7ος όροφος, γραφείο 706. Αιτήσεις και δικαιολογητικά θα 

υποβληθούν εκεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου 13:00 – 15:00. 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που είναι: εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 

δεύτερο έτος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και γνωρίζουν τη γλώσσα του Πανεπιστημίου υποδοχής σε επίπεδο 

τουλάχιστον Β2. 

 

Βασικά Κριτήρια Επιλογής  

1. 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. 

2.  Γλώσσα της χώρας του Πανεπιστημίου υποδοχής: Γερμανικά, επιπέδου τουλάχιστον Β2.  

3. Αριθμός μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς. 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, επειδή 

απαιτούνται 30 μονάδες ECTS.  

 

Επιπλέον κριτήρια επιλογής 

 

Γενικότερη γλωσσομάθεια. Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός ξένων γλωσσών και το επίπεδο γνώσης τους 

 

Δικαιολογητικά 

 

1. Αίτηση ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρεται αν έχει γίνει αίτηση και σε άλλα πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Erasmus 

και η σειρά προτίμησης. 

2.  Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, μαζί με σύντομο κείμενο αιτιολόγησης της αίτησης. 

3. Αναλυτική βαθμολογία, στην οποία θα αναγράφεται από τη Γραμματεία και ο Μέσος Όρος βαθμολογίας των μαθημάτων 

που έχουν εξεταστεί έως τη στιγμή της αίτησης. 

4. Δίπλωμα / Πιστοποιητικό Γερμανικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 

5. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών. 

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές  

 

1. Βαθμός πτυχίου. 

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

έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή της αίτησης.  

3. Γλώσσα: Γερμανικά επιπέδου Β2 τουλάχιστον και αντίστοιχη γνώση άλλων ξέων γλωσσών (κυρίως της Αγγλικής). 

 

Υποψήφιοι διδάκτορες  
Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων -εκτός της πολύ καλής γνώσης της γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2)- 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.  

 
Γιο άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρον. διεύθυνση: http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html  

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

