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TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ  

Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα 
τηλ. 210 3689713 
Email: ffryda@uoa.gr,erasmus@uoa.gr 

 
 

 

Προσ:   
- τουσ Κοςμιτορεσ των χολϊν και τουσ Προζδρουσ των Σμθμάτων που ςυμμετείχαν ςτθν α’ πρόςκλθςθ 
επιλογισ εξερχόμενων φοιτθτϊν Erasmus2020-21 (Φεβρ. 2020)  
- τουσ Aκαδθμαϊκοφσ υπεφκυνουσ CIVISκαι τουσ Γραμματείσ των ανωτζρω χολϊν/Σμθμάτων 
 
 
  
 

     Ακινα,   17/09/2020 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ  

 

ΘΕΜΑ: 2η πρόςκληςηακαδ.ζτουσ 2020-21 για επιλογή εξερχόμενων φοιτητϊν για ςπουδζσ ςτο πλαίςιο 
του προγράμματοσ ERASMUS+ γιαφοίτηςη ςτο εαρινό εξάμηνο 2020-21 ςτα Παν/μια μζλη τησ 
ςυμμαχίασ Παν/μίωνCIVIS 
 

ΠΡΟΟΧΗ:Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ πίνακα επιλεχθζντων φοιτητϊν: 16 Οκτωβρίου 2020 

Όπωσ γνωρίηετε, το Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν είναι ζνα από τα 8 Ευρωπαϊκά 
Πανεπιςτιμια που ςυναποτελοφν ιδθ το πανεπιςτθμιακό Δίκτυο ςυνεργαςίασ με τθν επωνυμία CIVIS-
‘Πανεπιςτιμιο Πολιτϊν τθσ Ευρϊπθσ’ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
“EUROPEANUNIVERSITY” θ οποία αποτελεί δράςθ του προγράμματοσ Erasmus+. Σα επτά άλλα 
Πανεπιςτιμια είναι: Σο ΠανεπιςτήμιοAix - Marseille (Aix-en-ProvenceandMarseille, Γαλλία), το Ελεφκερο 
Πανεπιςτιμιο των Βρυξελλϊν, Université LibredeBruxelles (Βρυξζλλεσ, Βζλγιο), το Πανεπιςτήμιο του 
Βουκουρεςτίου, UniversitateadinBucurești (Βουκουρζςτι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιςτήμιο τησ 
Μαδρίτησ, UniversidadAutónomadeMadrid (Μαδρίτθ, Ιςπανία), το SapienzaUniversità diRoma (Ρϊμθ, 
Ιταλία), το Πανεπιςτήμιο τησ τοκχόλμησ, StockholmsUniversitet(τοκχόλμθ, ουθδία) και το Eberhard -
Karls- UniversitätTübingen(Γερμανία). 

Τπενκυμίηεται ότι πρωταρχικόσ ςτόχοσ των Παν/μίωνCIVISείναι θ αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ φοιτθτϊν 
μεταξφ των οκτϊ Ιδρυμάτων, γι αυτό τα Παν/μια-μζλθ του CIVIS ςυμφϊνθςαν να υπογράψουν διμερείσ 
ςυμφωνίεσ μεταξφ τουσ για όλουσ τουσ (κοινοφσ) τομείσ ςπουδϊν και για όλουσ τουσ κφκλουσ ςπουδϊν. 

το πλαίςιο αυτό -και αφοφ ζγινε αποτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ χοριγθςθσ επιπλζον υποτροφιϊν 
Erasmus2020-21,λόγω πολλϊν ακυρϊςεων ςυμμετοχισ  φοιτθτϊν του χειμερινοφ εξαμινου εξαιτίασ του 
COVID-19- γίνεται θ παροφςα δεφτερθ προκιρυξθ ERASMUS+ για το εαρινό εξάμθνο του 2021 για φοιτθτζσ 
του ΕΚΠΑ οι οποίοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για να μεταβοφν ςε όλα τα ςυμμετζχοντα Παν/μια 
(εκτόσ του Παν/μίου τθσ τοκχόλμθσ του οποίου οι προκεςμίεσζκλειςαν λόγω διαφορετικοφ ετιςιου 
ακαδθμαϊκοφ θμερολογίου).  

Η προκιρυξθ αυτι αποςτζλλεται ςτα τμιματα του ΕΚΠΑ τα οποία ςυμμετείχαν και ςτθν πρϊτθ πρόςκλθςθ 
για το ζτοσ 2020-21 (που είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2020) και ςτα οποία δίνονται επιπλζον κζςεισγια 
τα Παν/μια CIVIS. Κάκε τμιμα μπορεί να επιλζξει 6 φοιτθτζσ, ιδεωδϊσ ζνα φοιτθτι για κάκε ζνα από τα 6 
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Πανεπιςτιμια,εφόςον όλα ζχουν αντίςτοιχο τμιμα φοίτθςθσ. Εάν κάποιο/α πανεπιςτιμιο/α δεν ζχει 
αντίςτοιχο τμιμα, μποροφν να επιλεχκοφν ζωσ και 3 φοιτθτζσ για ζνα από τα άλλα ςυμμετζχοντα 
Πανεπιςτιμια τα οποία διακζτουν αντίςτοιχο τμιμα. 

τθν ιςτοςελίδα του CIVIShttps://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmiaυπάρχει παραπομπι ςε 
κάκε Πανεπιςτιμιοόπου μποροφν να αναηθτθκοφνπλθροφορίεσ για τισ χολζσ και τα Σμιματά τουσ, τα 
προγράμματα ςπουδϊν κακϊσ και τθ γλϊςςα διδαςκαλίασ των μακθμάτωνςτο ςυγκεκριμζνο Σμιμα (δθλ. 
αν είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι/και θ αγγλικι για ειςερχόμενουσ φοιτθτζσErasmusκαι το απαιτοφμενο 
επίπεδο γλωςςομάκειασ). Επιπλζον, αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τισ προχποκζςεισ κάκε Ιδρφματοσ για 
τθν αποδοχι φοιτθτϊν ERASMUS(κζςεισ, κφκλο ςπουδϊν, γλϊςςα διδαςκαλίασ κ.α.) αναφζρονται ςτον 
πίνακα:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z1oqoqWXNyiuicDdLXTUaqamU3ujoWAmmQe9Pi6j4l
s/edit#gid=0 

Πλθροφορίεσ για τθν επικοινωνία με τουσ υπεφκυνουσ ςτα αντίςτοιχα τμιματα των Ιδρυμάτων CIVIS ςτον 
πίνακα:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZwVdIqRiS3eid6ZRYzwceTWtEwRKeMZkNTlGajW0Gg
/edit#gid=1573560444 

 

Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ των φο ιτητϊν ςτο πρόγραμμα Erasmus+  πουδζσ  

τθ διαδικαςία αιτιςεων και επιλογισμποροφννα ςυμμετάςχουνφοιτθτζσ 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 (ECTScredits), 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 το Ίδρυμά μασ ζχει ορίςει 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 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. 

https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z1oqoqWXNyiuicDdLXTUaqamU3ujoWAmmQe9Pi6j4ls/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z1oqoqWXNyiuicDdLXTUaqamU3ujoWAmmQe9Pi6j4ls/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZwVdIqRiS3eid6ZRYzwceTWtEwRKeMZkNTlGajW0Gg/edit#gid=1573560444
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZwVdIqRiS3eid6ZRYzwceTWtEwRKeMZkNTlGajW0Gg/edit#gid=1573560444
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZwVdIqRiS3eid6ZRYzwceTWtEwRKeMZkNTlGajW0Gg/edit#gid=1573560444
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• Φοιτθτζσ που ζχουν ιδθ μετακινθκεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για ςπουδζσ ι γιαπρακτικι 

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 φοιτητϊν                  

1. Ανάρτηςη ΠροκήρυξησΣμήματοσ μζςω τθσ οποίασ κα ενθμερωκοφν οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ για τα 

ςυνεργαηόμενα 6 ιδρφματα (εφόςον ζχουν αντίςτοιχο τμιμα φοίτθςθσ), τθν θμερομθνία υποβολισ 

αιτιςεων και τα κριτιρια επιλογισ. 

Η Προκιρυξθ του Σμιματοσ πρζπει να αναρτθκεί άμεςα ςτθν ιςτοςελίδα και ςτθ Γραμματεία του 

Σμιματοσ και αντίγραφό τθσ να ςταλεί ςτο Σμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν χζςεων-ΣΕΔ.  

2. Τποχρεωτικά κριτήρια επιλογήσ φοιτητϊν ERASMUS+  

τθ μοριοδότθςθ των φοιτθτϊν πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα υποχρεωτικά κριτιρια που 

ακολουκοφν κατά ςειρά βαρφτθτασ: 

 

Προπτυχιακοί φοιτητζσ 

1. Μζςοσ όροσ βαθμολογίασμε βάςθ τθν αναλυτικι βακμολογία του φοιτθτι μετά τθν τελευταία 

εξεταςτικι περίοδο ζωσ τθ ςτιγμι που κάνει αίτθςθ για μετακίνθςθ Erasmus. 

2. Επίπεδο γνϊςησ τησ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ (τίτλοσ επιπζδου Β2 ή 

ανϊτερου). 

Μεταπτυχιακοί φοιτητζσ 

1. Βαθμόσ Πτυχίου 

2. Μζςοσ όροσ βαθμολογίασ με βάςθ τθν αναλυτικι βακμολογία του φοιτθτι μετά τθν τελευταία 

εξεταςτικι περίοδο. 

3. Επίπεδο γνϊςησ τησ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ (τίτλοσ επιπζδου Β2 ή 

ανϊτερου). 

Τποψήφιοι διδάκτορεσ 

1. Βαθμόσ Πτυχίου 

2. Βαθμόσ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςησ 

3. Επίπεδο γνϊςησ τησ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ (τίτλοσ επιπζδου Β2 ή 

ανϊτερου). 

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. 

 

Εκτόσ από τα παραπάνω υποχρεωτικά κριτιρια επιλογισ, μποροφν να τεκοφν επιπλζον κριτιρια ανά 

Σμιμα (π.χ. γνϊςθ β' γλϊςςασ κ.α.), μετά από ςυνεννόθςθ και απόφαςθ των ακαδθμαϊκϊν υπευκφνων 

CIVISκαι των υπευκφνωνι-όπου υπάρχουν- των Επιτροπϊν Erasmus+.  

υνιςτάται θ ςυνζντευξθ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ ERASMUS+ να προςτεκεί ςτθ διαδικαςία και να 

μοριοδοτθκεί. 

Για να ολοκλθρωκεί θ επιλογι όςο το δυνατόν πιο ςωςτά, δίκαια και με διαφάνεια, τα κριτήρια και η 

διαδικαςία πρζπει οπωςδήποτε να αναγραφοφν με ςαφήνεια τόςο ςτην προκήρυξη όςο και ςτον 

πίνακα επιλογήσ φοιτητϊν. 

3. Επιλογήφοιτητϊν ERASMUS+  
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1) Η διαδικαςία τθσ τελικισ επιλογισ των φοιτθτϊν γίνεται κεντρικά από κάκε Σμιμα, μετά από 

ςυνεργαςία των ακαδθμαϊκϊν υπευκφνων για το CIVIS και των υπευκφνωνκακθγθτϊν ι  των 

Επιτροπϊν Erasmus+και τθν διοικθτικι υποςτιριξθ των αρμοδίων υπαλλιλων ςε κάκε 

Γραμματεία. 

2) Αφοφ εξεταςτοφν τα δικαιολογθτικά που ζχουν προςκομίςει, οι φοιτθτζσ μοριοδοτοφνται και 

καταγράφονται με ςειρά κατάταξθσ ςε ζνα φφλλο excel για όλα τα Ιδρφματα υποδοχισ 

(ςυνημμζνο 1 «υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Επιλογήσ-Μοριοδότηςησ φοιτητϊν Erasmus+ πουδζσ 

2020-2021»).τον πίνακα κα καταγραφοφν και κα μοριοδοτθκοφν όλοι οι φοιτθτζσ που πλθροφν 

τα κριτιρια επιλογισ ακόμα και αν υπερβαίνουν τουσ 6 ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα χοριγθςθσ 

επιπλζον κζςεων φοιτθτϊν -αν άλλα τμιματα δεν καλφψουν τον αρικμό. 

3) Προςοχή:Ο «υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Επιλογισ-Μοριοδότθςθσ φοιτθτϊν Erasmus+ πουδζσ 2020-

2021» πρζπει να αποςταλεί από τισ Γραμματείεσ των Σμθμάτων ςτο ΣΕΔ ωσ ςυνθμμζνο αρχείο με 

emailςτοerasmus@uoa.grτο αργότερο ζωσ την Παραςκευή 16 Οκτωβρίου 2020. 

4) Η ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςτο πρόγραμμα κα οριςτικοποιθκεί αφοφ γίνει ο τελικόσ ζλεγχοσ των 

ςυγκεντρωτικϊν πινάκων επιλογισ από το Σμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν χζςεων. Αμζςωσ μετά 

κα ειδοποιθκοφν οι Γραμματείεσ για να αναρτιςουν τουσ Πίνακεσ ςτθν ιςτοςελίδα του 

Σμιματοσ.Η διαδικαςία τησ ενημζρωςησ των Πανεπιςτημίων υποδοχήσ (nomination) κα γίνει 

από το ΣΕΔ. 

Οι επιλεχκζντεσ φοιτθτζσ κα ενθμερωκοφν από το Σμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν χζςεων για 

τθν περαιτζρω διαδικαςία που πρζπει να ακολουκιςουν (θλεκτρονικι αίτθςθ, κατάκεςθ 

δικαιολογθτικϊν) με αποςτολι θλεκτρονικοφ μθνφματοσ. 

 

 

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

το ΣΕΔ «nomination» για κάθε φοιτητή προσ τα Ιδρφματα υποδοχήσ και μόνο αν γίνουν 

αποδεκτοί από το αντίςτοιχο τμήμα του Ιδρφματοσ υποδοχήσ. 

 

 

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

ακαδθμαϊκϊν υπεφκυνων CIVISοι οποίοι κα υπογράψουν τθ υμφωνία Μάκθςθσ (LearningAgreement) 

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

μακθμάτων. Η λοιπι διαδικαςία, οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ και όλεσ οι πλθροφορίεσ αναφζρονται 

αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΕΔ για τοπρόγραμμα 

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

 

Σζλοσ υπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με τουσ όρουσ του προγράμματοσ ERASMUS+ θ ελάχιςτθ διάρκεια 

ςπουδϊν είναι τρεισ μινεσ και θ μθνιαία επιχοριγθςθ για κάκε χϊρα υποδοχισ ζχει ωσ εξισ: 

 
 

Ποςό μηνιαίασ επιχορήγηςησ 
Σο ποςό τθσ μθνιαίασ επιχοριγθςθσ ERASMUS+ των φοιτθτϊν που κα μετακινθκοφν για ςπουδζσ ςτα 
Παν/μια του CIVISγια το ζτοσ 2020-21 κακορίηεται ανάλογα με τθ χϊρα υποδοχισ ωσ εξισ: 
 

Ομάδα Χϊρα 
Ποςό μηνιαίασ 

επιχορήγηςησ (€/μήνα) 

 
Χϊρεσ με μεςαίο 
κόςτοσ διαβίωςθσ 

Βζλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιςπανία 470 
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Χϊρεσ με 
χαμθλότερο 
κόςτοσ διαβίωςθσ 

Ρουμανία 420 

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

 

 
Κακθγθτισ Δθμ. Καραδιμασ 

 
*υπογραφι 

 
 

Αντιπρφτανθσ Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων και Φοιτθτικισ Μζριμνασ 
 
 

*το ζγγραφο με τθν πρωτότυπθ υπογραφι του Αντιπρφτανθ βρίςκεται ςτο αρχείο του ΣΕΔ 
 

 
 
υνθμμζνο: 

1) «υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Επιλογισ-Μοριοδότθςθσ φοιτθτϊν Erasmus+ πουδζσ 2020-21» 

 


