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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Επιλογή εξερχομένων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στα Πανεπιστήμια-μέλη της 

συμμαχίας CIVIS με το πρόγραμμα μετακίνησης Erasmus+: Université Aix-Marseille (Aix-en-

Provence and Marseille, Γαλλία), Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), Universitatea 

din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), 

Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Τυβίγγη, 

Γερμανία), Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και University of Glascow (Γλασκώβη, 

Ηνωμένο Βασίλειο).1 

Διάρκεια μετακίνησης: χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο 2022-23. Ελάχιστη διάρκεια σπουδών: 2 μήνες 

(για διδακτορικούς φοιτητές μόνο, αν το επιθυμούν), αλλιώς γενικά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022. Τα δικαιολογητικά να 

σταλούν σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση bazouath@phil.uoa.gr 

 

Προϋποθέσεις/Κριτήρια επιλογής 

Γενικές προϋποθέσεις: Δείτε στην επόμενη σελίδα τις προϋποθέσεις όπως καθορίζονται από το 

Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ. Θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη, η οποία 

θα μοριοδοτηθεί. Για ειδικότερες προϋποθέσεις ανά Πανεπιστήμιο αλλά και για τα Προγράμματα 

Σπουδών δείτε το αναρτημένο  Εxcel αρχείο «Πίνακας συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων CIVIS»  στο 

http://www.phil.uoa.gr/erasmus-civis/civis.html. Για παράδειγμα στο Stockholms Universitet η 

μετακίνηση αφορά το εαρινό εξάμηνο και στο Université Aix-Marseille η μετακίνηση δεν αφορά 

υποψήφιους διδάκτορες. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα υποβάλουν αίτηση να έχουν μελετήσει 

πολύ καλά το Πρόγραμμα Σπουδών του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου ώστε να μπορούν να 

αιτιολογήσουν την αίτηση μετακίνησής τους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

 

Δικαιολογητικά 

1. α΄) Αίτηση ενδιαφέροντος. Ακολουθεί στην 3η σελίδα. 

        β΄) Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα μαζί με σύντομο κείμενο αιτιολόγησης της αίτησης. Οι 

υποψήφιοι διδάκτορες υποβάλλουν και αιτιολογημένη πρόταση μετακίνησης από τον επόπτη τους. 

2. Αναλυτική βαθμολογία, στην οποία να αναγράφεται από τη Γραμματεία και ο Μέσος Όρος 

Βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί έως τη στιγμή της αίτησης. 

3. Δίπλωμα/Πιστοποιητικό γλώσσας της χώρας υποδοχής, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (για τη 
Ρουμανία αρκεί και Β2 στην αγγλική). 

4. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών. Εάν υπάρχουν, θα προσμετρηθούν θετικά. 

 

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής τόσο στην παρούσα προκήρυξη, όσο και 

στην πρόσφατη προκήρυξη του Erasmus+ αλλά τελικά θα επιλεγούν μόνο για μία μετακίνηση. 

                                                      
1 Το Πανεπιστήμιο του Salzburg, Paris Lodron Universität Salzburg, 10ο μέλος της συμμαχίας CIVIS, θα 

συμμετάσχει στο πρόγραμμα από τo επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

mailto:bazouath@phil.uoa.gr
mailto:bazouath@phil.uoa.gr
http://www.phil.uoa.gr/erasmus-civis/civis.html


 

 

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΕΚΠΑ 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών 

Στη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις (ταυτοχρόνως και κριτήρια επιλογής κατά σειρά βαρύτητας): 

 Προπτυχιακοί φοιτητές 

1. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία 

εξεταστική περίοδο έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+/CIVIS . 

2. Ποσοστό μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για 

μετακίνηση Erasmus+/CIVIS. 

3. Έτος φοίτησης κατά τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+/CIVIS. 

4. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή 

ανώτερου). 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

1. Βαθμός Πτυχίου 

2. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία 

εξεταστική περίοδο. 

3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή 

ανώτερου). 

Υποψήφιοι διδάκτορες 

1. Βαθμός Πτυχίου 

2. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή 

ανώτερου). 

Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία 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 καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον 

συνολικό χρόνο των σπουδών του.  

 

Επιπλέον διευκρινίσεις: 

• Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη 

στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση.  

• Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από 

το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ. 

• Οι φοιτητές πρέπει να έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 για τη γλώσσα διδασκαλίας 

των προσφερόμενων μαθημάτων του Πανεπιστημίου υποδοχής για τους εισερχόμενους φοιτητές 

Erasmus+/CIVIS. 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 υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Τμήμα τους 

δεν είναι επιλέξιμοι. Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά είναι αυτά τα οποία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ 

(ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ). Αν το Πανεπιστήμιο υποδοχής απαιτεί επίπεδο ανώτερο του Β2 (ή 

οριστεί κάτι τέτοιο από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο CIVIS του ΕΚΠΑ), αυτό θα αποτελεί προϋπόθεση 

επιλογής για το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο. Εάν απαιτεί επίπεδο κατώτερο του Β2, τότε ισχύει 

υποχρεωτικά ως προϋπόθεση επιλογής το οριζόμενο από το ΕΚΠΑ Β2 επίπεδο γλωσσομάθειας.  

• Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική 

άσκηση είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραμμα Erasmus+, εφόσον το  

συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο 

διάστημα) ανά κύκλο σπουδών.  

http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/ERASMUS_OUT__21_22/ASEP_pararthma_glwssomatheias__A2_1_2022_el_GR.doc

