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Ο διδάσκων και ακαδημαϊκός υπεύθυνος για το πρόγραμμα Erasmus+ με το Faculty of 
Humanities, Department of Linguistics του Georg-August Universität Göttingen 
ενημερώνει τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ότι οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής: 
 
ü Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τούλαχιστον στο δεύτερο έτος 

σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση. 
ü 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.  

ü Η γλωσσα διδασκαλίας στο τμήμα υποδοχής είναι η Γερμανική. Οι φοιτητές πρέπει να 
έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2. Η πιστοποίηση του επιπέδου 
γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την προσκόμιση του αντίστοιχου διπλώματος 
κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Φοιτητές που δεν έχουν το αντίστοιχο 
δίπλωμα γλωσσομάθειας όταν υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Τμήμα τους δεν είναι 
επιλέξιμοι. Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά είναι αυτά τα οποία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ 
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ). 

ü Λόγω του προσφερόμενου προγράμματος σπουδών του ιδρύματος υποδοχής, επιλέξιμοι 
είναι μόνο οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας 

 
Επισημαίνεται ότι:  
 
ü Η μετακίνηση γίνεται μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών του τμήματος στο οποίο 

φοιτούν 
ü Η διάρκεια φοίτησης είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν 

να συμμετάσχουν και για μικρότερο χρονικό διάστημα με ελάχιστη διάρκεια τους δύο 
μήνες.  

ü Συνολικά οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν με φυσική παρουσία έως 12 μήνες σε 
κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ανεξάρτητα του 
αριθμού και του είδους των κινητικοτήτων (σπουδές ή πρακτική άσκηση). 

  



Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια: 
 
(1) Προπτυχιακοί φοιτητές 
  
ü 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.  

ü Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο υποδοχής: Γερμανική 
(επίπεδο Β2 ή ανώτερο).    

 
(2) Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
 
ü Βαθμός πτυχίου 
ü 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. 

ü Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο υποδοχής: Γερμανική 
(επίπεδο Β2 ή ανώτερο). 

 
(3) Υποψήφιοι διδάκτορες 
 
ü Βαθμός πτυχίου 
ü Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
ü Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο υποδοχής: Γερμανική 

(επίπεδο Β2 ή ανώτερο). 
 
Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της 
Τριμελούς Επιτροπής τους. 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.  
 
Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να 
καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
εντύπως στην γραμματεία του Τομέα Γλωσσολογίας (κυψέλη 608) και ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ακαδημαϊκού υπεύθυνου vspyrop@phil.uoa.gr 
μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα 
εξής δικαιολογητικά: 
 
§ Αίτηση–Εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπου θα αναγράφονται (α) τα στοιχεία του 

αιτούντος καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας (υποχρεωτικά κινητό τηλέφωνο 
και email), (β) το πανεπιστήμιο και το εξάμηνο στο οποίο επιθυμεί ο φοιτητής να 
μετακινηθεί, (γ) ο αριθμός προτεραιότητας της συγκεκριμένης επιλογής σε σχέση με 
τυχόν άλλες αιτήσεις (πλήρης κατάλογος) και (δ) ο αριθμός των μαθημάτων που έχει 
περάσει καθώς επίσης και ο αριθμός των απαιτούμενων μαθημάτων που του απομένουν 



για την ολοκλήρωση των σπουδών του σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Πρότυπο 
της αίτησης επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης 

§ Βιογραφικό σημείωμα 
§ Αναλυτική βαθμολογία 
§ Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία για αιτήσεις στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών 
§ Πιστοποίηση γλωσσικής επάρκειας 

  
Οι αιτούντες θα κληθούν σε προφορική (διαδικτυακή) συνέντευξη, αμέσως μετά την 
υποβολή της αίτησής τους.  
 
Οι διαθέσιμες θέσεις είναι δύο (2)  



ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑ:  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:    

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (χειμερινό/εαρινό):  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ που έχουν εξετασθεί επιτυχώς:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ που απομένουν για τη λήψη του πτυχίου: 

Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ:  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (για αιτήσεις στο μεταπτυχιακό κύκλο): 

ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για αιτήσεις διδακτορικού κύκλου): 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: 

ΑΛΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ και πιστοποιημένο επίπεδο: 

1) 

2) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (e-mail):  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

 

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS+ που θα πραγματοποιηθεί το έτος 

2022-2023 στο Faculty of Humanities και Department of Linguistics του Georg-August Universität Göttingen. Η 

σειρά προτίμησης σε σχέση με άλλες αιτήσεις που έχω υποβάλει είναι:  

1)                                                             

2)                                                  

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 


