ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ERASMUS+ ΓΙΑ TO AKAΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ: ΕΝΝΕΑ (9) ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Για τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής

των φοιτητών στο

Πρόγραμμα Εrasmus+, τη διαδικασία επιλογής, τα υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής καθώς και λοιπές
πληροφορίες για την ενημέρωση των φοιτητών μελετήστε το ανηρτημένο έγγραφο στην ιστοσελίδα Erasmus
του Τμήματος “ Έγγραφο κ. Μπουραζέλη προς ακαδημαϊκούς υπευθύνους Erasmus – Επιλογή φοιτητών
2017-18”.
Οι φοιτητές, αφού μελετήσουν προσεκτικά τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών των ξένων
πανεπιστημίων, προτείνουν στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο τόσο τα μαθήματα τα οποία σκοπεύουν να
επιλέξουν όσο και τα μαθήματα του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών τα
οποία θεωρούν ότι θα μπορούσαν να αντιστοιχηθούν προς τα προηγούμενα και να αναγνωριστούν.
Υπενθυμίζουμε ότι κύριος στόχος των φοιτητών Εrasmus του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών είναι η βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας της Τουρκικής, πράγμα το οποίο
επιτυγχάνεται επιλέγοντας μαθήματα τα οποία καλλιεργούν την Τουρκική γλώσσα ή τις Τουρκικές Σπουδές
ως γνωστικό αντικείμενο ή τα οποία χρησιμοποιούν την Τουρκική ως γλώσσα διδασκαλίας.
Πριν την αναχώρηση για το εξωτερικό, οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να εξασφαλίσουν
εγγράφως τη συμφωνία των καθηγητών οι οποίοι διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα με αυτά που έχουν
επιλεγεί, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων αυτών μετά την επιστροφή
των φοιτητών από το εξωτερικό. Για τον σκοπό αυτό ο φοιτητής θα πρέπει να έχει φροντίσει να προμηθευτεί
το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης των προς επιλογή μαθημάτων (syllabus των μαθημάτων το οποίο θα
βρείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος).
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Η επιλογή των μαθημάτων αποτυπώνεται στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) η οποία
υπογράφεται από τον φοιτητή, τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους και τους Συντονιστές ERASMUS και των
δύο (2) Ιδρυμάτων. Σε περίπτωση αλλαγών ως προς την πρώτη εγκριθείσα επιλογή των μαθημάτων, θα
πρέπει να ακολουθηθεί ή διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω προκειμένου να κατοχυρωθούν οι εν λόγω
αλλαγές.
Μετά την επιστροφή από το εξωτερικό, και εφόσον έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που είχε
επιλέξει, ο φοιτητής προσκομίζει στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
(Τrascript of Records) των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε, ώστε να γίνει η αντιστοιχία με τα μαθήματα
του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου μας και η αναγνώρισή τους.
Κάτωθι αναφέρονται τα ειδικότερα για το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
κριτήρια επιλογής.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκειμένου να επιτευχθεί η αντικειμενικότερη δυνατή επιλογή των φοιτητών οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση
για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+, εφαρμόζονται τα εξής κριτήρια επιλογής:


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΄ εξαμήνων) που οφείλουν οι
φοιτητές έως τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus.



Τα Πιστοποιητικά επιπέδου γλωσσομάθειας στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα (για
τους ενδιαφερόμενους για Πανεπιστήμια τα οποία θεωρούν απαραίτητη την καλή γνώση της
Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής).



Τη σειρά προτίμησης των Πανεπιστημίων τα οποία δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στις
αρχικές αιτήσεις τους.
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ΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Αφού γίνει η επιλογή και αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος τα σχετικά αποτελέσματα, οι
επιλεγέντες/είσες φοιτητές/τριες θα κληθούν σε συνάντηση στο Τμήμα προκειμένου να βοηθηθούν στην
επιλογή των μαθημάτων που πρέπει να δηλωθούν προς αντιστοίχιση (συμπλήρωση του Learning Agreement/
ECTS) καθώς και στη συμπλήρωση της αίτησης προς τη Διεύθυνση Έρασμος-Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών (η οποία πρέπει να κατατεθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται από
το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων).

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017

Ελένη Σελλά
Καθηγήτρια

Aιμιλία Θεμοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Kων/νος Γώγος
Επίκουρος Καθηγητής

Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι Erasmus του Τμήματος
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