
1 

 

 

TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ  

Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα 
 

Πλθροφορίεσ: Φωτεινι Φρφδα, Ηλίασ Αντωνίου 
τηλ. 210 368 9713, 9748 fax. 210 3689720 
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         Ακινα, 11-11-2019 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ - υμπληρωματική πρόςκληςη ακαδ. ζτουσ 2019-2020 (εαρινό εξάμηνο) για επιλογή 
εξερχόμενων φοιτητών για ςπουδζσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ERASMUS+ για τα Παν/μια μζλη τησ 
Ζνωςησ Πανεπιςτημίων CIVIS 
 

ΠΡΟΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεςησ Αίτηςησ και δικαιολογητικών: 10/12/2019 

ΟΙ φοιτθτζσ όλων των τμθμάτων του ΕΚΠΑ1 καλοφνται να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα 
ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο του 2019-20. Οι αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν κα αφοροφν φοίτθςθ για 
ςπουδζσ ςτα εξισ Πανεπιςτιμια-μζλθ τθσ CIVIS alliance: Σο Πανεπιςτήμιο τησ Μαςςαλίασ, Université d’ 
Aix - Marseille (Γαλλία), το Πανεπιςτήμιο του Βουκουρεςτίου, Universitatea din București (Ρουμανία), το 
Αυτόνομο Πανεπιςτήμιο τησ Μαδρίτησ, Universidad Autónoma de Madrid (Ιςπανία), το Sapienza 
Università di Roma (Ιταλία), το Πανεπιςτήμιο τησ τοκχόλμησ, Stockholms Universitet (ουθδία) και το 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Γερμανία). Σα Πανεπιςτιμια αυτά κακϊσ και το Ελεφθερο 
Πανεπιςτήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βζλγιο) μαηί με το Εθνικό και Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτήμιο Αθηνών ςυναποτελοφν το πανεπιςτθμιακό Δίκτυο ςυνεργαςίασ με τθν επωνυμία CIVIS-
‘Πανεπιςτιμιο Πολιτϊν τθσ Ευρϊπθσ’. Οι φοιτθτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθν κινθτικότθτα αυτι κα 
γίνουν και οι πρϊτοι "CIVIS Ambassadors" μεταφζροντασ ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα τθν εμπειρία τουσ 
από τα άλλα Ιδρφματα-μζλθ τθσ ςυμμαχίασ CIVIS. 

Σα Παν/μια-μζλθ του CIVIS ςυμφϊνθςαν να υπογράψουν διμερείσ ςυμφωνίεσ ERASMUS+ μεταξφ τουσ για 
κάκε τομζα και για κάκε κφκλο ςπουδϊν και να δεχκοφν επιπλζον φοιτθτζσ ιδθ από το τρζχον πρϊτο ζτοσ 
λειτουργίασ του CIVIS. το πλαίςιο αυτό οι φοιτθτζσ του ΕΚΠΑ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για να 
μεταβοφν το εαρινό εξάμθνο 2020 ςε ζνα από τα ανωτζρω Παν/μια (εκτόσ του Παν/μίου “Université Libre 
de Bruxelles” το οποίο δεν κα δεχτεί επιπλζον φοιτθτζσ το εαρινό εξάμθνο) και να φοιτήςουν ςε 
οποιοδήποτε κφκλο ςποδών (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό) και ςε οποιοδήποτε 
Σμήμα/χολή αντίςτοιχο του ΕΚΠΑ. Κατ’ εξαίρεςθ, και μόνο γι αυτό το ζτοσ, το Παν/μιο τησ τοκχόλμησ 
κα δεχτεί φοιτθτζσ μασ ςτο εαρινό εξάμθνο μόνο από τα Σμήματα Μαθηματικών, Γεωλογίασ και Χημείασ 
με τα οποία προχπιρχε διμερισ ςυμφωνία. 

φμφωνα με τουσ όρουσ του προγράμματοσ ERASMUS+ θ ελάχιςτθ διάρκεια ςπουδϊν είναι τρεισ μινεσ και 

θ μθνιαία επιχοριγθςθ για κάκε χϊρα υποδοχισ ζχει ωσ εξισ: 

 
 

                                        
1 Πλθν των Σμθμάτων του ΕΚΠΑ που άρχιςαν να λειτουργοφν το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ, επειδι οι 
πρωτοετείσ φοιτθτζσ δεν μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτο ERASMUS+ 
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Ποςό μηνιαίασ επιχορήγηςησ 
Σο ποςό τθσ μθνιαίασ επιχοριγθςθσ ERASMUS+ των φοιτθτϊν που κα μετακινθκοφν για ςπουδζσ για 
το ζτοσ 2019-20 κακορίηεται ανάλογα με τθ χϊρα υποδοχισ ωσ εξισ: 
 

Ομάδα Χώρα 
Ποςό μηνιαίασ 

επιχορήγηςησ (€/μήνα) 

Ομάδα 1 
Χϊρεσ με υψθλό 
κόςτοσ διαβίωςθσ 

ουθδία 520 

Ομάδα 2 
Χϊρεσ με μεςαίο 
κόςτοσ διαβίωςθσ 

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιςπανία 470 

Ομάδα 3 
Χϊρεσ με 
χαμθλότερο 
κόςτοσ διαβίωςθσ 

Ρουμανία 420 

Επιπλζον χρθματοδότθςθ προβλζπεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ για τουσ Φοιτθτζσ με Ειδικζσ 
Ανάγκεσ και τουσ φοιτθτζσ από κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ. 

 

Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ των φοιτητών ςτο πρόγραμμα Erasmus+  πουδζσ  

τθ διαδικαςία αιτιςεων και επιλογισ μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο οι φοιτθτζσ που πλθροφν τισ 

ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

• Προπτυχιακοί φοιτθτζσ: α) πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι τουλάχιςτον ςτο δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν 

τθ ςτιγμι που υποβάλλουν τθν αίτθςθ και β) να ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε τουλάχιςτον τόςα 

μακιματα όςα αντιςτοιχοφν αρικμθτικά ςε ζνα ζτοσ ςπουδϊν. 

• Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ: να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το α' εξάμθνο των ςπουδϊν τουσ ςτο 

ΠΜ ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνοι, επομζνωσ να φοιτοφν ςτο 3ο εξάμθνο του προγράμματοσ.  

• Για τθν επιλογι υποψθφίων διδακτόρων είναι απαραίτθτθ θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ 

Σριμελοφσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ, ςτθν οποία κα αναγράφεται το κζμα τθσ διατριβισ και κα 

βεβαιϊνεται ότι το πρόγραμμα που κα ακολουκιςει ο υποψιφιοσ ςτο εξωτερικό κα αποτελζςει 

μζροσ τθσ ερευνθτικισ του εργαςίασ για τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ του διατριβισ κακϊσ και 

ότι κα προςμετρθκεί ςτον ςυνολικό χρόνο των ςπουδϊν του. 

• Οι φοιτθτζσ που βρίςκονται ςτο τελευταίο ζτοσ φοίτθςθσ ι είναι επί πτυχίω, ζχουν δικαίωμα 

ςυμμετοχισ μόνο αν χρωςτοφν ικανό αρικμό μακθμάτων, τα οποία να αντιςτοιχοφν τουλάχιςτον 

ςε 30 Πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS credits), ϊςτε να ζχουν μεγαλφτερθ δυνατότθτα επιλογισ 

μακθμάτων από το πρόγραμμα ςπουδϊν του Πανεπιςτθμίου υποδοχισ και αντίςτοιχα 

αναγνϊριςισ τουσ ςτο ΕΚΠΑ. 

• το πλαίςιο τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ κινθτικότθτασ απαιτείται θ καλι γνϊςθ τθσ 

επίςθμθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ του Πανεπιςτθμίου υποδοχισ (ι άλλθσ γλϊςςασ ςτθν περίπτωςθ 

που το Πανεπιςτιμιο χρθςιμοποιεί άλλθ γλϊςςα διδαςκαλίασ για τουσ αλλοδαποφσ φοιτθτζσ του). 

Για το λόγο αυτό ορίηεται από το Ίδρυμά μασ ελάχιςτο απαιτοφμενο επίπεδο γλωςςομάκειασ, το 

επίπεδο Β2, ςφμφωνα με τθν κλίμακα γλωςςομάκειασ του Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου 

Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. 

Η πιςτοποίηςη του επιπζδου γλωςςομάθειασ γίνεται αποκλειςτικά με την υποβολή των 

αντίςτοιχων τίτλων. Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τουσ οποίουσ αναγνωρίηει το ΑΕΠ. 

Για τουσ φοιτθτζσ των ξενόγλωςςων τμθμάτων που δεν κατζχουν τίτλο γλωςςομάκειασ πρζπει να 
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βεβαιϊνεται από τον/τθν Πρόεδρο του Σμιματοσ θ καλι γνϊςθ τθσ αντίςτοιχθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Οι 

πτυχιοφχοι των Σμθμάτων ξζνθσ γλϊςςασ και φιλολογίασ δεν υποχρεοφνται να προςκομίςουν τθν 

βεβαίωςθ αυτι, εφόςον θ γλϊςςα ςτθν οποία γίνονται τα μακιματα ςτο Ίδρυμα υποδοχισ είναι 

αυτι του πτυχίου τουσ. 

• Φοιτθτζσ που ζχουν ιδθ μετακινθκεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για ςπουδζσ ι για πρακτικι 

άςκθςθ είναι επιλζξιμοι να μετακινηθοφν ξανά ςτο νζο πρόγραμμα Erasmus+, εφόςον το 

ςυνολικό διάςτημα μετακίνηςησ δεν υπερβαίνει τουσ 12 μήνεσ (ςυνυπολογίηεται το παλιό και το 

νζο διάςτθμα) ανά κφκλο ςπουδϊν. 

 

 Διαδικαςία επιλογήσ των φοιτητών                  

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ καλοφνται να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ Ευρωπαϊκϊν και 

Διεκνϊν χζςεων, ςτο link: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html όπου υπάρχουν πλθροφορίεσ για τα 

αντίςτοιχα Σμιματα των Πανεπιςτθμίων CIVIS και τα προγράμματα ςπουδϊν τουσ κακϊσ και τθ 

γλϊςςα διδαςκαλίασ των μακθμάτων για ειςερχόμενουσ φοιτθτζσ και να υποβάλουν άμεςα 

θλεκτρονικι αίτθςθ μετακίνθςθσ ςτο πλαίςιο του ERASMUS+ (θ αίτθςθ και οι πλθροφορίεσ για τθ 

ςυμπλιρωςι τθσ και τθν κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν βρίςκονται ςτθν αναγραφόμενθ πιο πάνω 

ιςτοςελίδα). τθ ςυνζχεια, για να κακοδθγθκοφν ωσ προσ το ακαδθμαϊκό μζροσ (επιλογι αντίςτοιχων 

μακθμάτων, αναγνϊριςθ κλπ.) πρζπει να απευκυνκοφν ςτα μζλθ ΔΕΠ που ζχουν οριςκεί ςτα Σμιματα 

ωσ υπεφκυνοι για το CIVIS αλλά και ςτα μζλθ ΔΕΠ (ςε κάποια Σμιματα) που ζχουν προχπάρχουςεσ 

διμερείσ ςυμφωνίεσ με οριςμζνα από τα ςυνεργαηόμενα Παν/μια CIVIS, (ο ςχετικόσ πίνακασ βρίςκεται 

επίςθσ ςτθν αναγραφόμενθ ιςτοςελίδα του ΣΕΔ).  

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ αφοφ υποβάλουν ςτο Σμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν χζςεων τθν 

θλεκτρονικι αίτθςθ μετακίνθςθσ ERASMUS+ προσ ζνα από τα ςυνεργαηόμενα Παν/μια CIVIS και τθν 

εκτυπϊςουν πρζπει να τθν κατακζςουν ωσ τθν 10θ Δεκεμβρίου 2019 ςτο Σμιμα Ευρωπαϊκϊν και 

Διεκνϊν χζςεων μαηί με όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά (υπεφκυνοσ Ηλίασ Αντωνίου, τθλ. 210 

3689748). 

 

Η τελικι επιλογι των φοιτθτϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Διεκνϊν χζςεων και Ευρωπαϊκϊν 

Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων αφοφ εξεταςτοφν τα δικαιολογθτικά που κα ζχουν προςκομίςει οι 

φοιτθτζσ ςτο ΣΕΔ. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Η ςυμμετοχή των φοιτητών ςτο πρόγραμμα θα οριςτικοποιηθεί αφοφ αποςταλεί από το 

ΣΕΔ «nomination» για κάθε φοιτητή προσ τα Ιδρφματα υποδοχήσ και γίνουν αποδεκτοί από αυτά. 

 

Οι επιλεχκζντεσ φοιτθτζσ ςτθ ςυνζχεια κα καταρτίςουν το πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ με τθ βοικεια 

των ακαδθμαϊκϊν υπεφκυνων οι οποίοι κα υπογράψουν τθ υμφωνία Μάκθςθσ (Learning Agreement) 

ϊςτε να ςταλεί ςτο Ίδρυμα υποδοχισ και να εξαςφαλιςτεί θ αναγνϊριςθ των αναγραφόμενων ς’ αυτιν 

μακθμάτων. 

 

Σζλοσ οι φοιτθτζσ   κα κλθκοφν να  υπογράψουν φμβαςθ ϊςτε να ξεκινιςει θ διαδικαςία χοριγθςθσ 

τθσ υποτροφίασ τουσ. Η λοιπι διαδικαςία, οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ και όλεσ οι πλθροφορίεσ 

αναφζρονται αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΕΔ για το πρόγραμμα ERASMUS+: 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html 
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