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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα: Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το πρόγραμμα ERASMUS+ 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2019‐2020 ο Καθηγητής 

κ. Θωμάς Μπαμπάλης έχει ορισθεί ακαδημαϊκός υπεύθυνος Διμερών 

Συμφωνιών για κινητικότητα φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος 

ERASMUS+ για το Πανεπιστήμιο της Κύπρου (University of Cyprus) με κωδικό 

CY NICOSIA 01, το οποίο θα δεχθεί έως 4 φοιτητές. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι φοιτητές είναι: 

• Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS +. 

• Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Οι επιλεχθησόμενοι φοιτητές (πάντα εντός των ορίων κάθε διμερούς 

συμφωνίας) δεν μπορούν να ξεπερνούν τον επιτρεπτό αριθμό ανά Τμήμα (23 

φοιτητές συνολικά για το Π.Τ.Δ.Ε.). 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι θα επιλεγούν, θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στα παρακάτω βασικά κριτήρια επιλογής: 

1. Βαθμός πτυχίου 

2. Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Α’ εξάμηνο των σπουδών τους, σύμφωνα 

με το πρόγραμμα σπουδών κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος 

3. Μέσος Όρος Βαθμολογίας στα μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί 

επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus+ με βάση την 

αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο 

4. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης κάποιας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (αποδεικνύεται επίσης και με το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή Γ1) 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 



Ως πρόσθετα κριτήρια επιλογής ορίζονται τα παρακάτω: 

1. Πτυχίο άλλου Τμήματος Πανεπιστημίου 

2. Πτυχίο Δεύτερης Γλώσσας 

3. Συνέντευξη από επιτροπή ERASMUS: 1-5 ΜΟΡΙΑ 

 

Επιπλέον Κριτήρια 

Άλλα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ενεργός συμμετοχή του υποψηφίου 

φοιτητή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Τμήματος (π.χ. βεβαιώσεις 

παρακολούθησης σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, κ.λπ.). 

 

Η τελική μοριοδότηση των φοιτητών/φοιτητριών διαμορφώνεται ύστερα και από 

διαδικασία συνέντευξης από επιτροπή ERASMUS του Τμήματός μας στην οποία 

συμμετέχουν οι καθηγητές υπεύθυνοι διμερών συμφωνιών που καλούνται να 

επιλέξουν φοιτητές για τα ιδρύματα για τα οποία είναι υπεύθυνοι. Η ημερομηνία 

της συνέντευξης θα ανακοινωθεί σύντομα. 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να 

είναι απολύτως σίγουροι για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς η οποιαδήποτε 

ακύρωση, εφόσον επιλεγούν, δυσχεραίνει την όλη διαδικασία συμπλήρωσης και 

αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

 

Όσοι από τους φοιτητές δικαιούνται και επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο 

πρόγραμμα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

‐ Αίτηση (θα συμπληρωθεί στο γραφείο) 

-Πτυχίο 

‐ Αναλυτική βαθμολογία 

‐ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

‐ Σύντομο σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 

‐ Αντίγραφα άλλων πτυχίων (εάν υπάρχουν) 

-Αντίγραφα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (θα συνοδεύονται από 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα βεβαιώνεται ότι είναι ακριβή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. Μία υπεύθυνη δήλωση για όλα τα αντίγραφα 

γλωσσομάθειας) 

-Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων κ.λπ. (απλά 

αντίγραφα) (εάν υπάρχουν) 

-Πρόσφατη φωτογραφία 

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να κατατίθενται στο Γραφείο του 

υπεύθυνου καθηγητή (Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος) έως τις 14/3/2019 τις ώρες 

10.00-13.00. 

 

Από το γραφείο του καθηγητή 


