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    Η επιλογή των φοιτητών που αναφέρονται στον κατωτέρω κατάλογο, και των αντιστοίχων
Πανεπιστημίων υποδοχής, έγινε από τους 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, Γαλλική, Γερμανική γλώσσα κ.ά. (για τους ενδιαφερόμενους

για Πανεπιστήμια τα οποία θεωρούν απαραίτητη την καλή γνώση των εκάστοτε γλωσσών διδασκαλίας).

- Τη σειρά προτίμησης των Πανεπιστημίων τα οποία δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στις αρχικές

αιτήσεις τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος  2017-18  υπέβαλαν αίτηση οκτώ (8  )  φ  οιτήτριες  και  φοιτητές.  Έγιναν
δεκτοί  επτά  (7) οι  οποίοι  πληρούσαν  καθόλα  τα  κριτήρια  επιλογής  και  ένας  (1) ο  οποίος
κατατάσσεται “υπό αίρεση” στους πίνακες των επιλεγέντων φοιτητών Έρασμος.  Ο/Η εν λόγω
φοιτητής/τρια θα μετάσχει στο πρόγραμμα εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα
Τουρκικής  γλώσσας  έως  και  του  Γ'  εξαμήνου.  Κατανεμήθηκαν,  δε,  ως  εξής  στα  κάτωθι
πανεπιστήμια. Όλοι οι επιλεγέντες θα μεταβούν στα πανεπιστήμια υποδοχής κατά το  χειμερινό
εξάμηνο σπουδών.

1- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (TR İSTANBU 01)
1. ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

2- ΤRAKYE ÜNİVERSİTESİ (TR EDIRNE 01)

1. ANTΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΔΑΝΑΗ
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3- MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ (TR İSTANBU 06)
1. ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΑΛΚΙΝΟΟΣ
2. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  (TR İSTANBU 07)
1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
2. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3. ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΤΙΝΑ

5- Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt am Main (FRANKFU01)
1. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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