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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Επιλογή εξερχομένων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στα Πανεπιστήμια-μέλη της 

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

Provence and Marseille, Γαλλία), Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλιες, 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).  

Διάρκεια μετακίνησης: χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. 2021-22. Ελάχιστη διάρκεια σπουδών: 3 μήνες. 

Προβλεπόμενες θέσεις: 8 (οκτώ) για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές για 

ένα εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 16 Απριλίου 2021. 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. 

Για ειδικότερες προϋποθέσεις ανά Πανεπιστήμιο αλλά και για τα Προγράμματα Σπουδών 

δείτε το αναρτημένο (http://www.phil.uoa.gr/erasmus-civis/civis.html) Εxcel αρχείο «Πίνακας 

συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων CIVIS και ειδικές προϋποθέσεις». Για παράδειγμα στα University 

of Glascow και Stockholms Universitet αιτήσεις γίνονται μόνο για το εαρινό εξάμηνο, στο 

Universitatea din București οι αιτήσεις αφορούν μόνο υποψήφιους διδάκτορες, ενώ στο Stockholms 

Universitet μόνο προπτυχιακούς και στο Universidad Autónoma de Madrid οι αιτήσεις δεν 

αφορούν διδακτορικούς φοιτητές. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα υποβάλουν αίτηση να έχουν 

μελετήσει το Πρόγραμμα Σπουδών του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου ώστε να μπορούν να 

αιτιολογήσουν την αίτηση μετακίνησής τους στη συνέντευξη με την υπεύθυνη καθηγήτρια CIVIS.  

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.  
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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. 

 
Για οποιαδήποτε απορία υπάρχει, η οποία ΔΕΝ μπορεί να απαντηθεί από τις πληροφορίες στα σχετικά αρχεία, 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη καθηγήτρια για το CIVIS  στο Τμήμα 

Φιλολογίας κ. Αθηνά Μπάζου bazouath@phil.uoa.gr 

Όσοι υπέβαλαν αίτηση μετακίνησης στο πρόγραμμα Erasmus+ για μετακίνηση κατά το 2021-22 δεν 

δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση και στην παρούσα προκήρυξη για το ίδιο εξάμηνο που υπέβαλαν και στο 

πρόγραμμα Erasmus+. Επίσης, όσοι επελέγησαν για μετακίνηση στις προκηρύξεις του προγράμματος CIVIS 

και δεν μετακινήθηκαν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχουν προτεραιότητα.  

Για πληροφορίες σχετικά με τη μηνιαία επιχορήγηση ανά χώρα, βλ. 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/oikonomiki-epixorigisi.html Για περισσότερες γενικές πληροφορίες για 

το Πρόγραμμα CIVIS και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia   

 

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΕΚΠΑ 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές  

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

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Προπτυχιακοί φοιτητές: α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών 

τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση και β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα 

μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών. 

• Μεταπτυχιακοί φοιτητές: να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α' εξάμηνο των σπουδών τους στο 

ΠΜΣ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, επομένως να φοιτούν στο 2ο εξάμηνο του προγράμματος.  

• 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. [Προσοχή: Σημείωση της υπεύθυνης 

καθηγήτριας για το CIVIS: πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με συνάδελφο μέλος ΔΕΠ σε αντίστοιχο Τμήμα 

του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, ο οποίος/η οποία θα δηλώσει (απλό e-mail που θα επισυναφθεί στην 

αίτηση) την πρόθεσή του/της να εποπτεύσει τον/τη φοιτητή/φοιτήτρια κατά την παραμονή του στο 

συνεργαζόμενο Ίδρυμα]. 

• 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  

•  Το Ίδρυμά μας έχει ορίσει ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, το επίπεδο Β2, 

σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις 

Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται 

αποκλειστικά με την υποβολή των αντίστοιχων τίτλων. Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι 

αυτοί τους οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ. 

• 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.  
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