
To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο  CIVIS , το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο των 

Πολιτών προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές του ΕΚΠΑ να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες CIVIS Courses στα πλαίσια των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS και Short Term Mobility 

Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και 

μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. 

 

Τίτλος: Refugees, Migrants, and Exiles in German and Comparative Literature 
"This CIVIS course is a transdisciplinary and collaborative programm exploring how 

refugees, migrants, and exiles have been treated in German and Comparative 

Literature today and in the past. This course will be taught in “multilingual German” 

and will treat literature as a medium through which we can reflect on and imagine 

migration as an important part of human experience and society".  

CIVIS Focus Area: Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά (Society, culture, 

heritage) 

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς (Τριτοετείς), Μεταπτυχιακούς Φοιτητές  

Πεδία Σπουδών: Social Science and Humanities (Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες, ΜΜΕ, Τέχνες) 

Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος:  Φεβρουάριος - Μάϊος 2022 

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες (Brussels, Belgium) και online 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  15 Νοεμβρίου 2021, Αιτήσεις: με αποστολή cv και 

cover letter στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail:  migrlit@civis.eu 

Format μαθήματος: Blended - Υβριδικό (physical mobility & online/virtual), 10 

online lectures will be followed by a 4-day workshop in May 

Γλώσσα μαθήματος: Γερμανικά (Multilingual German), (Β2) 

ECTS: 7,5 

Για περαιτέρω πληροφόρηση σας, δείτε αναλυτικά την πρόσκληση με τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία 

CIVIS Courses. 

https://civis.eu/en/about-civis/who-is-civis
https://civis.eu/en/civis-courses?page=1
https://civis.eu/en/civis-courses/refugees-migrants-and-exiles-in-german-and-comparative-literature
https://webmail01.uoa.gr/images/blank.png
https://civis.eu/en/civis-courses


Τίτλος: CIVIS Symphonic Orchestra Academy 

 

"This short term mobility course will gather 90 student amateur musicians from the 9 

member universities of the CIVIS Alliance in Marseille, France, for a one-week 

orchestra session to rehearse Mahler's Symphony No 1. The week will end with two 

concerts. The evening concert, which will take place at the National Theatre La Criée, 

will be recorded and live-streamed to the 9 member universities of the CIVIS 

Alliance".  

CIVIS Focus Area: Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά (Society, culture, 

heritage) 

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους 

Διδάκτορες 

Πεδία Σπουδών: Art, Design and Media (Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 

ΜΜΕ, Τέχνες) 

Ημ/νιες διεξαγωγής μαθήματος: 9-17 Απριλίου 2022 

Τόπος διεξαγωγής: Marseille Γαλλία 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14 Νοεμβρίου 2021 

Αιτήσεις: 1) Συμπληρώνοντας τη φόρμα:  https://forms.gle/AoaV3JcndA3JVaXG7  

2)"Refer to the parts of their instrument to discover the orchestra scores (click here) 

and 3) send a video of them playing for approximately 3 minutes. 4) The video 

should be uploaded to this shared CIVIS box.  

Violin 1 and 2 players and alto: applicants should send a video recording of the first 

page of the 4th movement. 

All other instruments: applicants should choose a technically difficult part of the 

symphony and send a video of them playing for approximately 3 minutes.  

Applicants must have a solid experience of playing in an orchestra and a very good 

level of playing an instrument". 

Επιλογή φοιτητών: "A selection will be done to ensure each participating musician's 

contribution to a successful academy. For information, musicians coming from the 

following universities will be selected by their music directors.* 

University of Tübingen 

Sapienza University 

ΕΚΠΑ 
*Οι φοιτητές που θα αξιολογηθούν επιτυχώς και θα επιλεχθούν θα ειδοποιηθούν μέσα 

στον Ιανουάριο του 2022.  

Format μαθήματος: Physical 

Αριθμος Φοιτητών CIVIS: 75 

Για περαιτέρω πληροφόρηση σας, δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στην επίσημη 

ιστοσελίδα του CIVIS. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε για τυχόν απορίες, με 

τους αρμόδιους επικοινωνίας του εν λόγω project για το ΕΚΠΑ στις ακόλουθες 

διευθύνσεις: psergiou@music.uoa.gr,  paulkordis@gmail.com 

 

Με εκτίμηση,  

Εκ μέρους της ομάδας του Γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ 

 

https://civis.eu/en/civis-courses/civic-symphonic-orchestra-academy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehbsyTP5_ODHKWhjixqU6oM4QxiG6iG-K60d-_uTHw2J2x2g/viewform
https://www.dropbox.com/sh/t5ez7yz0hanq095/AACVs12K2ggOdMwBFt46UIyMa?dl=0
https://box.civis.eu/s/Kief8XRpKJYkELT
https://civis.eu/en/civis-courses/civic-symphonic-orchestra-academy
https://civis.eu/en/civis-courses/civic-symphonic-orchestra-academy
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