ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΚΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΑΙΑΣΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ERASMUS+ ΓΙΑ TO AKAΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2016-17
Πποζοσή: ημανηική διαθοπά ζηη διαδικαζία επιλογήρ θοιηηηών ζε ζσέζη με ηα πποηγούμενα έηη –
ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΤΠΟΣΡΟΦΧΝ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΚΑΘΟΡΙΜΕΝΟ
ΑΝΩΣΑΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΩΝ: ΔΝΝΔΑ (9) ΦΟΙΣΗΣΔ/ΦΟΙΣΗΣΡΙΔ
Γηα ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο

ηωλ θνηηεηώλ ζην

Πξόγξακκα Εrasmus+, ηε δηαδηθαζία επηινγήο, ηα ππνρξεωηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαζώο θαη ινηπέο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ θνηηεηώλ κειεηήζηε ην αλεξηεκέλν έγγξαθν ζηελ ηζηνζειίδα Erasmus
ηνπ Σκήκαηνο “ Έγγξαθν θ. Μπνπξαδέιε πξνο αθαδεκαϊθνύο ππεπζύλνπο Erasmus – Επηινγή θνηηεηώλ
2016-17”.
Οη θνηηεηέο, αθνύ κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηα αληίζηνηρα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ηωλ μέλωλ
παλεπηζηεκίωλ, πξνηείλνπλ ζηνλ αθαδεκαϊθό ππεύζπλν ηόζν ηα καζήκαηα ηα νπνία ζθνπεύνπλ λα
επηιέμνπλ όζν θαη ηα καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλωλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ ηα
νπνία ζεωξνύλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα αληηζηνηρεζνύλ πξνο ηα πξνεγνύκελα θαη λα αλαγλωξηζηνύλ.
Τπελζπκίδνπκε όηη θύξηνο ζηόρνο ηωλ θνηηεηώλ Εrasmus ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλωλ
Αζηαηηθώλ πνπδώλ είλαη ε βειηίωζε ηνπ επηπέδνπ γιωζζνκάζεηαο ηεο Σνπξθηθήο, πξάγκα ην νπνίν
επηηπγράλεηαη επηιέγνληαο καζήκαηα ηα νπνία θαιιηεξγνύλ ηελ Σνπξθηθή γιώζζα ωο γλωζηηθό αληηθείκελν
ή ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ηελ Σνπξθηθή ωο γιώζζα δηδαζθαιίαο.
Πξηλ ηελ αλαρώξεζε γηα ην εμωηεξηθό, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ
εγγξάθωο ηε ζπκθωλία ηωλ θαζεγεηώλ νη νπνίνη δηδάζθνπλ ηα αληίζηνηρα καζήκαηα κε απηά πνπ έρνπλ
επηιεγεί, νύηωο ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ηωλ καζεκάηωλ απηώλ κεηά ηελ επηζηξνθή
ηωλ θνηηεηώλ από ην εμωηεξηθό. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη λα πξνκεζεπηεί
ην πεξηερόκελν ηεο δηδαθηέαο ύιεο ηωλ πξνο επηινγή καζεκάηωλ (syllabus ηωλ καζεκάηωλ ην νπνίν ζα
βξείηε ζην Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ αληίζηνηρνπ Σκήκαηνο).
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Η επηινγή ηωλ καζεκάηωλ απνηππώλεηαη ζηε πκθωλία πνπδώλ (Learning Agreement) ε νπνία
ππνγξάθεηαη από ηνλ θνηηεηή, ηνπο αθαδεκαϊθνύο ππεύζπλνπο θαη ηνπο πληνληζηέο ERASMUS θαη ηωλ
δύν (2) Ιδξπκάηωλ. ε πεξίπηωζε αιιαγώλ ωο πξνο ηελ πξώηε εγθξηζείζα επηινγή ηωλ καζεκάηωλ, ζα
πξέπεη λα αθνινπζεζεί ή δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλωηέξω πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξωζνύλ νη ελ ιόγω
αιιαγέο.
Μεηά ηελ επηζηξνθή από ην εμωηεξηθό, θαη εθόζνλ έρεη εμεηαζηεί επηηπρώο ζηα καζήκαηα πνπ είρε
επηιέμεη, ν θνηηεηήο πξνζθνκίδεη ζηνλ αθαδεκαϊθό ππεύζπλν πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ηωλ
καζεκάηωλ ζηα νπνία εμεηάζηεθε, ώζηε λα γίλεη ε αληηζηνηρία κε ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο θαη ε αλαγλώξηζή ηνπο.
Κάηωζη αλαθέξνληαη ηα εηδηθόηεξα γηα ην Σκήκα Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλωλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ
θξηηήξηα επηινγήο.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ERASMUS+ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΣΟΤΡΚΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΑΙΑΣΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αληηθεηκεληθόηεξε δπλαηή επηινγή ηωλ θνηηεηώλ νη νπνίνη ππνβάιινπλ αίηεζε
γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Erasmus+, εθαξκόδνληαη ηα εμήο θξηηήξηα επηινγήο:


Μέζορ Όπορ Βαθμολογίαρ ηων μαθημάηων ζηα οποία εξεηάζηηκαν επιηςσώρ έωρ ηη ζηιγμή
πος κάνοςν αίηηζη για μεηακίνηζη Erasmus.



Μέζορ Όπορ Βαθμολογίαρ ηων μαθημάηων Σοςπκικήρ Γλώζζαρ ζηα οποία εξεηάζηηκαν
επιηςσώρ έωρ ηη ζηιγμή πος κάνοςν αίηηζη για μεηακίνηζη Erasmus.



Σο επίπεδο γλωζζομάθειαρ ζηα μαθήμαηα Σοςπκικήρ γλώζζαρ ζηα οποία έσει επιηςσώρ
εξεηαζθεί ο θοιηηηήρ: ο θοιηηηήρ θα ππέπει να έσει ολοκληπώζει ηοςλάσιζηον ηο Γ΄εξάμηνο
ζποςδών ηων μαθημάηων Σοςπκικήρ γλώζζαρ, πποκειμένος να μποπέζει να παπακολοςθήζει
μαθήμαηα ζηα ηοςπκικά πανεπιζηήμια.



Σο εξάμηνο θοίηηζηρ ηων θοιηηηών: οι ηελειόθοιηοι θοιηηηέρ πποηγούνηαι εκείνων πος
βπίζκονηαι ζηα ππώηα εξάμηνα ζποςδών ηοςρ.



Ο απιθμόρ μαθημάηων ηος ππώηος έηοςρ ζποςδών (Α΄ και Β΄ εξάμ.) πος οθείλοςν οι θοιηηηέρ
έωρ ηη ζηιγμή πος κάνοςν αίηηζη για μεηακίνηζη Erasmus.



Σα Πιζηοποιηηικά επάπκειαρ ζηην αγγλική ή γαλλική γλώζζα (για ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ για
Πανεπιζηήμια ηα οποία θεωπούν απαπαίηηηη ηην καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ ή ηηρ Γαλλικήρ).



Ση ζειπά πποηίμηζηρ ηων Πανεπιζηημίων ηα οποία δήλωζαν οι ενδιαθεπόμενοι θοιηηηέρ ζηιρ
απσικέρ αιηήζειρ ηοςρ.
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ΟΙ ΔΠΙΛΔΓΔΝΣΔ ΦΟΙΣΗΣΔ
Αθνύ γίλεη ε επηινγή θαη αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα, νη
επηιεγέληεο/είζεο θνηηεηέο/ηξηεο ζα θιεζνύλ ζε ζπλάληεζε ζην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνύλ ζηελ
επηινγή ηωλ καζεκάηωλ πνπ πξέπεη λα δειωζνύλ πξνο αληηζηνίρηζε (ζπκπιήξωζε ηνπ Learning Agreement/
ECTS) θαζώο θαη ζηε ζπκπιήξωζε ηεο αίηεζεο πξνο ηε Δηεύζπλζε Έξαζκνο-Επξωπαϊθώλ θαη Δηεζλώλ
ρέζεωλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (ε νπνία πξέπεη λα θαηαηεζεί εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη από
ην Σκήκα Επξωπαϊθώλ θαη Δηεζλώλ ρέζεωλ).

Αζήλα, 23 Φεβξνπαξίνπ 2016

Ειέλε ειιά
Καζεγήηξηα

Aηκηιία Θεκνπνύινπ
Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα

Αθαδεκαϊθνί ππεύζπλνη Erasmus ηνπ Σκήκαηνο
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