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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα: Επιλογή προπτυχιακών φοιτητών για το πρόγραμμα  

ERASMUS+ 2021-2022 

 
 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021‐2022 η καθηγήτρια κ. Γεωργία 

Καλογήρου έχει ορισθεί ακαδημαϊκή υπεύθυνη Διμερών Συμφωνιών για 

κινητικότητα φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, για τα 

πανεπιστήμια: 

 

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

Education, στο Hasselt του Βελγίου (Κωδ. Συνεργαζόμενου 

Παν/μίου: B HASSELT 20). 

 Με βάση την παραπάνω συμφωνία στο πρόγραμμα μπορούν να 

συμμετέχουν 3 φοιτητές / φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2021‐2022, για δεκαπέντε (15) μήνες.  

 

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

Faculty of Education, στο Pilsen της Τσεχίας (Κωδ. 

Συνεργαζόμενου Παν/μίου: CZ PLZEN 01).  

 Με βάση την παραπάνω συμφωνία στο πρόγραμμα μπορούν να 

συμμετέχουν 2 φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2021‐2022, για δέκα (10) μήνες.  

 

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

Ciencias de la Educación, στη Huelva της Ισπανίας (Κωδ. 

Συνεργαζόμενου Παν/μίου: D HUELVA 01).  
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      Με βάση την παραπάνω συμφωνία στο πρόγραμμα μπορούν να 

συμμετέχουν 2 φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2021‐2022, για δώδεκα (12) μήνες.  
 

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

Education and Sport, στην Pontevedra της Ισπανίας  (Κωδ. 

Συνεργαζόμενου Παν/μίου: E VIGO 01).  

       Με βάση την παραπάνω συμφωνία στο πρόγραμμα μπορούν να 

συμμετέχουν 2 φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2021‐2022, για δώδεκα (12) μήνες.  
    
   

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

Humanidades y Ciencias de la Educación, στο Jaen της Ισπανίας 

(Κωδ. Συνεργαζόμενου Παν/μίου: E JAEN 01). 

Με βάση την παραπάνω συμφωνία στο πρόγραμμα μπορούν να 

συμμετέχουν 2 φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2021‐2022, για δέκα (10) μήνες.  

 

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

Magisteri, στη València της Ισπανίας (Κωδ. Συνεργαζόμενου 

Παν/μίου: E VALENCI 01).  

Με βάση την παραπάνω συμφωνία στο πρόγραμμα μπορούν να 

συμμετέχουν 2 φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2021‐2022, για δεκαοκτώ (18) μήνες.  

 

Ζ) Το Instituto Politecnico de Coimbra (Escola Superior de Educação), 

στην Coimbra της Πορτογαλίας (Κωδ. Συνεργαζόμενου Παν/μίου: 

P COIMBRA 02). 

Με βάση την παραπάνω συμφωνία στο πρόγραμμα μπορούν να 

συμμετέχουν 2 φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2021‐2022, για δέκα (10) μήνες.  

 

Η) Το Uniwersytet Wroclawski, της Πολωνίας (Κωδ. Συνεργαζόμενου 

Παν/μίου: PL WROCLAW 01). 

Με βάση την παραπάνω συμφωνία στο πρόγραμμα μπορούν να 

συμμετέχουν 2 φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2021‐2022, για δέκα (10) μήνες.  

 

Θ) Το Frederick University της Κύπρου (Κωδ. Συνεργαζόμενου 

Παν/μίου: CY NICOSIA 23). 

Με βάση την παραπάνω συμφωνία στο πρόγραμμα μπορούν να 

συμμετέχουν 2 φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2021‐2022, για δέκα (10) μήνες.  

 

 

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. 
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• Φοιτητές εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος των προπτυχιακών 

σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση. 

• Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα ERASMUS για 

σπουδές 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, θα έχουν όμως χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή σε σχέση 

με τους φοιτητές που ζητούν μετακίνηση για πρώτη φορά. 

 

Οι επιλεχθησόμενοι φοιτητές (πάντα εντός των ορίων κάθε διμερούς 

συμφωνίας) δεν μπορούν να ξεπερνούν τον επιτρεπτό αριθμό ανά Τμήμα (33 

φοιτητές συνολικά για το Π.Τ.Δ.Ε. (ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ). 

 

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 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 2021‐2022, 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. 
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Όσοι από τους φοιτητές δικαιούνται και επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο 

πρόγραμμα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση (βλ. eclass) 

2.  Αναλυτική βαθμολογία με μέσο όρο (από τη Γραμματεία) 

3.  Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

4.  Σύντομο σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους  

         επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 

5.  Αντίγραφα άλλων πτυχίων (εάν υπάρχουν) 

6. Αντίγραφα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας [θα συνοδεύονται από  

         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (βλ. eclass), όπου θα βεβαιώνεται ότι  

          είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. Μία υπεύθυνη δήλωση για όλα  

          τα αντίγραφα γλωσσομάθειας] 

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

         αντίγραφα) (εάν υπάρχουν) 

8. Πρόσφατη φωτογραφία. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα 

αναρτώνται στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος «Εισαγωγή στη Λογοτεχνική 

Ανάγνωση» [ενότητα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»] σε ενιαίο pdf αρχείο έως τις 29/03/2021. 

 

 

Σημείωση: Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 είναι αναρτημένες 

στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος «Εισαγωγή στη Λογοτεχνική Ανάγνωση» 

[ενότητα «ΕΓΓΡΑΦΑ» / Erasmus+ 2021-2022] 

 

Από το γραφείο της καθηγήτριας 

 

 

 

 

 

 

 


