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ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014
Η επιλογή των φοιτητών που αναφέρονται στον κατωτέρω κατάλογο, και των αντιστοίχων
Πανεπιστημίων υποδοχής, έγινε από τις ακαδημαϊκούς υπευθύνους του Τμήματος βάσει του
συνδυασμού των εξής κριτηρίων:
- Μέσος Όρος Βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς έως τη στιγμή που κάνουν
αίτηση για μετακίνηση Erasmus.
- Μέσος Όρος Βαθμολογίας των μαθημάτων Τουρκικής γλώσσας στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς έως τη
στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus.
- Το επίπεδο γλωσσομάθειας στα μαθήματα Τουρκικής γλώσσας στα οποία έχει επιτυχώς εξετασθεί ο
φοιτητής: ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το Γ΄εξάμηνο σπουδών των μαθημάτων
Τουρκικής γλώσσας, προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει μαθήματα στα τουρκικά πανεπιστήμια.
- Το εξάμηνο φοίτησης των φοιτητών: οι τελειόφοιτοι φοιτητές προηγούνται εκείνων που βρίσκονται στα
πρώτα εξάμηνα σπουδών τους.
- Ο αριθμός μαθημάτων του πρώτου έτους σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάμ.) που οφείλουν οι φοιτητές έως τη
στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus.
- Τα Πιστοποιητικά επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα (για τους ενδιαφερόμενους για Πανεπιστήμια τα οποία
θεωρούν απαραίτητη την καλή γνώση της Αγγλικής, όπως το Παν/μιο του Βοσπόρου (Boğaziçi
Üniversitesi)).
- Τη σειρά προτίμησης των Πανεπιστημίων τα οποία δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στις αρχικές
αιτήσεις τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 υπέβαλαν αίτηση δεκατέσσερεις (14) φοιτητές. Έγιναν δεκτοί έξι
(6) οι οποίοι κατανεμήθηκαν ως εξής στα κάτωθι τέσσερα (4) πανεπιστήμια. Σημειωτέον ότι είχαμε
στη διαθεσή μας εικοσιτρείς (23) θέσεις. Όλοι οι επιλεγέντες θα μεταβούν στα πανεπιστήμια
υποδοχής κατά το χειμερινό εξάμηνο σπουδών.
1- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (TR İSTANBU 01)
1. ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΑΘΗ -ΛΥΔΙΑ
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (TR İSTANBU 03)
1. ΤΟΓΑΝ ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ
2. ΙΑΤΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

3- MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ (TR İSTANBU 06)
1. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TR İSTANBU 07)
1. ΣΥΛΛΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2. ΛΥΓΙΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

----------------------------------------------------------ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές:
1.)
Αποστολίδου Ελένη
2.)
Γκριτζάπη Φράγκα
3.)
Ζαργάνη Στυλιανή
4.)
Κοσκινάς Δημήτριος
5.)
Λαγουδάκη Αικατερίνη
6.)
Μπαλάγκα Άρτεμις-Παναγιώτα
7.)
Μπόρας Κωνσταντίνος
8.)
Παπαδούλη Στέλλα
δεν ήταν δυνατόν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus 2013-14 λόγω του χαμηλού επιπέδου
γλωσσομάθειάς τους στην Τουρκική γλώσσα: δεν έχουν ολοκληρώσει το 3 ο εξάμηνο σπουδών, όπως
ρητώς αναφέρεται στα κριτήρια επιλογής, τα οποία κοινοποιήθηκαν και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο
του Τμήματος από τον Φεβρουάριο μήνα. Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μπορούν να υποβάλουν εκ
νέου υποψηφιότητα.
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