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Αθήνα, 29-02-2020 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα: Επιλογή προπτυχιακών φοιτητών για το πρόγραμμα ERASMUS+ 

 
 

 

 αο αλαθνηλώλνπκε όηη γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2020‐2021 ε θαζεγήηξηα θ. 

Γεωξγία(Τδίλα) Καινγήξνπ έρεη νξηζζεί αθαδεκατθή ππεύζπλε Γηκεξώλ 

πκθσληώλ γηα θηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+, 

γηα ηα παλεπηζηήκηα: 

 

Α) Σν UC Leuven-Limburg (UCLL), Department of Teacher 

Education, ζην Hasselt ηνπ Βειγίνπ (Κωδ. Σπλεξγαδόκελνπ 

Παλ/κίνπ: B HASSELT 20). 

 Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία ζην πξόγξακκα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ 3 θνηηεηέο / θνηηήηξηεο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2020‐2021, γηα δεθαπέληε (15) κήλεο.  

 

Β)  Σν Zapadoceska universita v Plzni (University of West Bohemia), 

Faculty of Education, ζην Pilsen ηεο Τζερίαο (Κωδ. 

Σπλεξγαδόκελνπ Παλ/κίνπ: CZ PLZEN 01).  

 Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία ζην πξόγξακκα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ 2 θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2020‐2021, γηα δέθα (10) κήλεο.  

 

Γ)  To Universitad de Huelva (University of Huelva), Facultad de 

Ciencias de la Educación, ζηε Huelva ηεο Ιζπαλίαο (Κωδ. 

Σπλεξγαδόκελνπ Παλ/κίνπ: D HUELVA 01).  
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      Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία ζην πξόγξακκα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ 2 θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2020‐2021, γηα δώδεθα (12) κήλεο.  
 

Γ)     To Universitad de Vigo (University of Vigo), Faculty of Sciences of 

Education and Sport, ζηελ Pontevedra ηεο Ιζπαλίαο  (Κωδ. 

Σπλεξγαδόκελνπ Παλ/κίνπ: E VIGO 01).  

       Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία ζην πξόγξακκα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ 2 θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2020‐2021, γηα δώδεθα (12) κήλεο.  
    
   

Δ) To Universitad de Jaén (University of Jaen), Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, ζην Jaen ηεο Ιζπαλίαο 

(Κωδ. Σπλεξγαδόκελνπ Παλ/κίνπ: E JAEN 01). 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία ζην πξόγξακκα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ 2 θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2020‐2021, γηα δέθα (10) κήλεο.  

 

Σ) To Universidat de València (University of València), Facultat de 

Magisteri, ζηε València ηεο Ιζπαλίαο (Κωδ. Σπλεξγαδόκελνπ 

Παλ/κίνπ: E VALENCI 01).  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία ζην πξόγξακκα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ 2 θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2020‐2021, γηα δεθανθηώ (18) κήλεο.  

 

Ε) Σν Instituto Politecnico de Coimbra (Escola Superior de Educação), 

ζηελ Coimbra ηεο Πνξηνγαιίαο (Κωδ. Σπλεξγαδόκελνπ Παλ/κίνπ: 

P COIMBRA 02). 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία ζην πξόγξακκα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ 2 θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2020‐2021, γηα δέθα (10) κήλεο.  

 

Ζ) Σν Uniwersytet Wroclawski, ηεο Πνιωλίαο (Κωδ. Σπλεξγαδόκελνπ 

Παλ/κίνπ: PL WROCLAW 01). 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία ζην πξόγξακκα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ 2 θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2020‐2021, γηα δέθα (10) κήλεο.  

 

Θ) Σν Frederick University ηεο Κύπξνπ (Κωδ. Σπλεξγαδόκελνπ 

Παλ/κίνπ: CY NICOSIA 23). 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπκθσλία ζην πξόγξακκα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ 2 θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2020‐2021, γηα δέθα (10) κήλεο.  

 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα έρνπλ όζνη θνηηεηέο είλαη: 

 Τπήθννη ρώξαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα ERASMUS +. 

 Τπήθννη άιισλ ρσξώλ εγγεγξακκέλνη ζε θαλνληθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ. 
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 Φνηηεηέο εγγεγξακκέλνη ηνπιάρηζηνλ ζην δεύηεξν έηνο ησλ πξνπηπρηαθώλ 

ζπνπδώλ ηε ζηηγκή πνπ ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε. 

 Φνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε κεηαθηλεζεί κε ην πξόγξακκα ERASMUS γηα 

ζπνπδέο είλαη επηιέμηκνη λα κεηαθηλεζνύλ μαλά ζην λέν πξόγξακκα 

ERASMUS+, εθόζνλ ην ζπλνιηθό δηάζηεκα κεηαθίλεζεο δελ ππεξβαίλεη 

ηνπο 12 κήλεο (ζπλππνινγίδεηαη ην παιηό θαη ην λέν δηάζηεκα) αλά θύθιν 

ζπνπδώλ, ζα έρνπλ όκσο ρακειή πξνηεξαηόηεηα θαηά ηελ επηινγή ζε ζρέζε 

κε ηνπο θνηηεηέο πνπ δεηνύλ κεηαθίλεζε γηα πξώηε θνξά. 

 

Οη επηιερζεζόκελνη θνηηεηέο (πάληα εληόο ησλ νξίσλ θάζε δηκεξνύο 

ζπκθσλίαο) δελ κπνξνύλ λα μεπεξλνύλ ηνλ επηηξεπηό αξηζκό αλά Σκήκα (33 

θνηηεηέο ζπλνιηθά γηα ην Π.Τ.Γ.Δ.). 

 

Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, νη νπνίνη ζα επηιεγνύλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηα παξαθάησ βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο: 

1. Δπηηπρήο εμέηαζε ζε ηνπιάρηζηνλ ηόζα καζήκαηα όζα αληηζηνηρνύλ αξηζκεηηθά ζε 

έλα έηνο ζπνπδώλ. 

(Οη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν έηνο θνίηεζεο ή είλαη επί πηπρίσ, έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα κόλν αλ ρξσζηνύλ ηθαλό αξηζκό καζεκάησλ 

ηα νπνία λα αληηζηνηρνύλ ηνπιάρηζηνλ ζε 30 Πηζησηηθέο Μνλάδεο-ECTS credits) 

2.  Μέζνο Όξνο Βαζκνινγίαο 

3. Πηζηνπνίεζε επαξθνύο γλώζεο θάπνηαο μέλεο γιώζζαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(απνδεηθλύεηαη επίζεο θαη κε ην Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ 

Β2 ή Γ1) 

4. Δμάκελν θνίηεζεο (Γ΄ ηνπιάρηζηνλ) 

 

Ωο πξόζζεηα θξηηήξηα επηινγήο νξίδνληαη ηα παξαθάησ: 

1. Πηπρίν άιινπ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ 

2. Πηπρίν Γεύηεξεο Γιώζζαο  

3. πλέληεπμε από Δπηηξνπή ERASMUS: 1-5 ΜΟΡΗΑ 

 

Δπηπιένλ Κξηηήξηα 

Άιια ζηνηρεία από ηα νπνία πξνθύπηεη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ θνηηεηή 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Σκήκαηνο (π.ρ. βεβαηώζεηο παξαθνινύζεζεο 

ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, θ.ιπ. ή εθπόλεζε εξγαζηώλ ζε καζήκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηόο καο). 

 

Ζ ηειηθή κνξηνδόηεζε ησλ θνηηεηώλ/θνηηεηξηώλ δηακνξθώλεηαη ύζηεξα θαη από 

δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο από επηηξνπή ERASMUS ηνπ Σκήκαηόο καο ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ θαζεγεηέο ππεύζπλνη δηκεξώλ ζπκθσληώλ πνπ θαινύληαη λα επηιέμνπλ 

θνηηεηέο γηα ηα ηδξύκαηα γηα ηα νπνία είλαη ππεύζπλνη. Ζ εκεξνκελία ηεο 

ζπλέληεπμεο ζα αλαθνηλσζεί ζύληνκα. 

 

Παξαθαινύληαη νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζην πξόγξακκα Erasmus+ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2020‐2021, λα είλαη απνιύηωο 

ζίγνπξνη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό, θαζώο ε νπνηαδήπνηε αθύξσζε, εθόζνλ 

επηιεγνύλ, δπζρεξαίλεη ηελ όιε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο θαη απνζηνιήο ησλ 

απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ. 
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Όζνη από ηνπο θνηηεηέο δηθαηνύληαη θαη επηζπκνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζην 

πξόγξακκα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

‐ Αίηεζε (ζα ζπκπιεξσζεί ζην γξαθείν). 

-Αλαιπηηθή βαζκνινγία κε κέζν όξν (από ηε Γξακκαηεία). 

‐ Αλαιπηηθό Βηνγξαθηθό Σεκείωκα.  

‐ Σύληνκν ζεκείωκα ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα. 

‐ Αληίγξαθα άιιωλ πηπρίωλ (εάλ ππάξρνπλ). 

- Αληίγξαθα ηωλ πηζηνπνηεηηθώλ γιωζζνκάζεηαο (ζα ζπλνδεύνληαη από Τπεύζπλε 

Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, όπνπ ζα βεβαηώλεηαη όηη είλαη αθξηβή θσηναληίγξαθα 

ησλ πξσηνηύπσλ. Μία ππεύζπλε δήισζε γηα όια ηα αληίγξαθα γισζζνκάζεηαο). 

- Βεβαηώζεηο παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίωλ, ζπλεδξίωλ, εκεξίδωλ θ.ιπ. (απιά 

αληίγξαθα) (εάλ ππάξρνπλ). 

- Πξόζθαηε θωηνγξαθία. 

 

Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη ζην Γξαθείν ηεο ππεύζπλεο 

θαζεγήηξηαο Σδ.Καινγήξνπ (Ναβαξίλνπ 13
Α
, γξ. 10, 1

νο
 όξνθνο) έσο ηηο 20/3/2020 

ηηο αθόινπζεο εκέξεο θαη ώξεο: 

 

Τξίηε, 18.00΄-19.00΄κ.κ. 

 

Πέκπηε, 14.00΄-15.00΄κ.κ. 

 

Παξαζθεπή, 11.00΄-13.00΄ κ.κ. 

 

 

 

 

Από ην γξαθείν ηεο θαζεγήηξηαο Τδ.Καινγήξνπ  

 

 

 

 

 

 

 


