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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Θέμα: Επιλογή προπτυχιακών φοιτητών για το πρόγραμμα (ΤΥΠΟΥ 

ERASMUS+«Swiss European Mobility Programme»  2020-21 μέσω διμερών 
συμφωνιών με Ελβετικό Παν/μιο 

 
Σας ανακοινώνουμε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2020‐2021 η καθηγήτρια κ. 
Γεωργία(Τζίνα) Καλογήρου έχει ορισθεί ακαδημαϊκή υπεύθυνη Διμερούς  
Συμφωνίας για κινητικότητα φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Swiss 
European Mobility Programme»  ΤΥΠΟΥ ERASMUS+ για το πανεπιστήμιο: 
 

University of teacher education Fribourg 
 

Με βάση την παραπάνω συμφωνία στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν 2 
φοιτητές / φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020‐2021, για δέκα (10) μήνες. 

 
Γλώσσα 

Διδασκαλίας(1)- 
 
Γαλλικά 

και 
Γερμανικά  

Γλώσσα 
Διδασκαλίας(2)- 

 
Αγγλικά  
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Στη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι 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. 

• 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. 

• Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας απαιτείται η καλή γνώση 
της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή άλλης γλώσσας 
στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα διδασκαλίας για τους 
αλλοδαπούς φοιτητές του). Για το λόγο αυτό ορίζεται από το Ίδρυμά μας ελάχιστο 
απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, το επίπεδο Β2, σύμφωνα με την κλίμακα 
γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Προσοχή: στην περίπτωση που το Ίδρυμα υποδοχής δέχεται φοιτητές με επίπεδο 
κατώτερο του Β2, αυτό δεν είναι αποδεκτό από το Ίδρυμά μας. Εάν αντιθέτως, η 
διμερής συμφωνία αναφέρει ως υποχρεωτικό επίπεδο γλωσσομάθειας επίπεδο 
ανώτερο του Β2 (π.χ. Γ1, Γ2), αυτό το επίπεδο θα αποτελεί προϋπόθεση επιλογής για 
το συγκεκριμένο Ίδρυμα. 
Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την 
προσκόμιση των αντίστοιχων τίτλων. Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τους 
οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ. Φοιτητές που δεν κατέχουν το αντίστοιχο δίπλωμα 
όταν κάνουν αίτηση προς τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους για μετακίνηση στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, δεν είναι επιλέξιμοι. Για τους φοιτητές των 
ξενόγλωσσων τμημάτων που δεν κατέχουν τίτλο γλωσσομάθειας πρέπει να 
βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος η πολύ καλή γνώση της αντίστοιχης 
ξένης γλώσσας. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας δεν 
υποχρεούνται να προσκομίσουν την βεβαίωση αυτή, εφόσον η γλώσσα στην οποία 
γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής είναι αυτή του πτυχίου τους. 
 

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής των φοιτητών                  

1. Ανάρτηση Προκήρυξης Τμήματος μέσω της οποίας θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι 
φοιτητές για τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, τις προβλεπόμενες θέσεις, τις ημερομηνίες 
υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια επιλογής. 
Η Προκήρυξη του Τμήματος πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και να 
σταλεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων –ΤΕΔΣ.  

2. Υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής φοιτητών ERASMUS+  
Στη μοριοδότηση των φοιτητών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα υποχρεωτικά κριτήρια 
που ακολουθούν 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. 
2. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (Β2 ή 
ανώτερο). 

 
 
Οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι θα επιλεγούν, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα 
παρακάτω βασικά κριτήρια επιλογής: 
1. Επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε 
ένα έτος σπουδών. 
(Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων τα 
οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές Μονάδες-ECTS credits) 
2.  Μέσος Όρος Βαθμολογίας 
3. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης κάποιας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(αποδεικνύεται επίσης και με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 
ή Γ1) 
4. Εξάμηνο φοίτησης (Δ΄ τουλάχιστον) 
 
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. ή εκπόνηση εργασιών σε μαθήματα του 
προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας). 
 
Η τελική μοριοδότηση των φοιτητών/φοιτητριών διαμορφώνεται ύστερα και από 
διαδικασία συνέντευξης από επιτροπή ERASMUS του Τμήματός μας στην οποία 
συμμετέχουν 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 2020‐2021, 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). 
- Αναλυτική βαθμολογία με μέσο όρο (από τη Γραμματεία). 



‐ 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 της υπεύθυνης 
καθηγήτριας Τζ.Καλογήρου (Ναβαρίνου 13Α, γρ. 10, 1ος όροφος) έως τις 20/3/2020 τις 
ακόλουθες ημέρες και ώρες: 
 

Τρίτη, 18.00΄-19.00΄μ.μ. 
 
Πέμπτη, 14.00΄-15.00΄μ.μ. 
 
Παρασκευή, 11.00΄-13.00΄ μ.μ. 
 
 

 
 

Από το γραφείο της καθηγήτριας Τζ.Καλογήρου  
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