
1/3 

Υποηποθίερ Erasmus+ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ/ΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018-2019 
 

1. Τν Τκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πξνθεξχζζεη ηπιάνηα επηά (37) 

ςποηποθίερ Erasmus+ γηα ην ακαδημαφκό έηορ 2018-2019.  

 

2. Αηηήζεηο δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ: νη πποπηςσιακοί/έρ θοιηηηέρ/πιερ 

(δεπηεξνεηείο θαη ηξηηνεηείο) νη νπνίνη ηε ζηηγκή πνπ θάλνπλ αίηεζε έρνπλ πεξάζεη 

ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) καζήκαηα. Οη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν έηνο 

θνίηεζεο ή είλαη επί πηπρίσ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κφλν αλ ρξσζηνχλ ηθαλφ 

αξηζκφ καζεκάησλ, ηα νπνία λα αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε 30 ECTS.  

Υπάξρνπλ δε Παλεπηζηήκηα γηα ηα νπνία δηθαίσκα αίηεζεο έρνπλ θαη νη 

μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ/πιερ ηνπ ΔΜΜΔ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα ηνπιάρηζηνλ 

εμάκελν ζπνπδψλ· εηδηθά γηα ηα παλεπηζηήκηα ηεο Βηέλλεο θαη ηνπ Βχξηζκπνπξγθ, 

δηθαίσκα αίηεζεο έρνπλ θαη νη ςποτήθιοι διδάκηοπερ. Έρνπλ επίζεο δηθαίσκα λα 

ππνβάινπλ αίηεζε: α)  ππήθννη άιισλ ρσξψλ εγγεγξακκέλνη ζην ΔΜΜΔ (ζε 

πξνπηπρηαθφ, κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ επίπεδν) θαη β) θνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε 

κεηαθηλεζεί κε ην πξφγξακκα Erasmus γηα ζπνπδέο ή γηα πξαθηηθή άζθεζε, εθφζνλ 

ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα κεηαθίλεζεο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο (ζπλππνινγίδεηαη 

ην παιηφ θαη ην λέν δηάζηεκα) αλά θχθιν ζπνπδψλ. 

 

3. Σηελ αίηεζή ζαο κπνξείηε λα επηιέμεηε κέρξη επηά (7) Παλεπηζηήκηα. Με ηελ 

θαηάζεζε ηεο αίηεζεο πξέπεη λα ππνβάιεηε: 

 

α) Αναλςηική βαθμολογία ησλ καζεκάησλ πνπ έρεηε πεξάζεη. 

β) Δπηθπξσκέλε θσηνηππία αλαγλσξηζκέλσλ διπλυμάηυν ξένυν γλυζζών ή απιή 

θσηνηππία κε επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ. Αλαγλσξηζκέλα πηπρία φπσο νξίδνληαη απφ 

ηνλ ΑΣΔΠ είλαη ηα εμήο :  

http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/PROKIRYXI_PRAKTIKI

S_ASKISIS_STO_EXOTERIKO/entipa/ASEP_pararthma_glwssomatheias_13_2_20

18.pdf  

Γίλνληαη δεθηά ηα Κξαηηθά  Πηζηνπνηεηηθά Γισζζνκάζεηαο θαζψο θαη νη βεβαηψζεηο 

ηνπ Γηδαζθαιείνπ Ξέλσλ Γισζζψλ ηνπ ΔΚΠΑ (φηη ν/ε ππνςήθηνο/α έρεη εμεηαζηεί 

επηηπρψο ζην δεηνχκελν επίπεδν γισζζνκάζεηαο). Η πξνζθφκηζε δηπιψκαηνο 

γισζζνκάζεηαο ή βεβαίσζεο, εθφζνλ ε γιψζζα ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ Παλεπηζηεκίνπ 

είλαη κεηξηθή γιψζζα ηνπ/ηεο αηηνχληνο/ζεο είλαη απαξαίηεηε θαη απνδεηθλχεηαη κε 

ηελ πξνζθφκηζε Απνιπηήξηνπ ηίηινπ ηζφηηκνπ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε 

ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ αιινδαπή. 

 

4. Οη αηηήζεηο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ξηψλ αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε: ηνλ 

κέζν φξν βαζκνινγίαο, ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο, θαη ην ηξέρνλ έηνο ζπνπδψλ. Οη 

αηηήζεηο ηεξαξρνχληαη ζχκθσλα α) κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηνπο ηξεηο απηνχο ζπληειεζηέο θαη β) ηε ζεηξά πξνηίκεζεο παλεπηζηεκίσλ πνπ 

δειψλεηε ζηελ αίηεζή ζαο. Δηδηθφηεξα: 

 

http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/PROKIRYXI_PRAKTIKIS_ASKISIS_STO_EXOTERIKO/entipa/ASEP_pararthma_glwssomatheias_13_2_2018.pdf
http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/PROKIRYXI_PRAKTIKIS_ASKISIS_STO_EXOTERIKO/entipa/ASEP_pararthma_glwssomatheias_13_2_2018.pdf
http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/PROKIRYXI_PRAKTIKIS_ASKISIS_STO_EXOTERIKO/entipa/ASEP_pararthma_glwssomatheias_13_2_2018.pdf
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1. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνπο δεςηεποεηείρ και ηπιηοεηείρ θοιηηηέρ/πιερ, ν κέ-

ζνο φξνο ησλ νπνίσλ πξνζαπμάλεηαη θαηά 
12

12a
, φπνπ α είλαη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο καζεκάησλ ζηα νπνία έρνπλ εμεηαζηεί κε επηηπρία.  

2. Απφ ηνλ κέζν φξν ησλ επί πηςσίυ θοιηηηών/πιών, αληηζέησο, αθαηξείηαη κηζή 

κνλάδα (-0,5).  

3. Απφ ηνλ κέζν φξν θνηηεηψλ/ξηψλ πνπ έρνπλ ήδε κεηαθηλεζεί κε ην παιαηφηεξν 

πξφγξακκα Erasmus θαζψο θαη θνηηεηψλ/ξηψλ κε ηφπo θαηαγσγήο ηε ρψξα ζηελ 

νπνία επηζπκνχλ λα κεηαβνχλ αθαηξείηαη κία κνλάδα (-1).    

4. Όζνλ αθνξά ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  Απφ ην ΔΚΠΑ 

νξίδεηαη σο ειάρηζην απαηηνχκελν επίπεδν γισζζνκάζεηαο ην επίπεδο Β2, 

αζρέησο εάλ νξηζκέλα παλεπηζηήκηα αξθνχληαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν 

γισζζνκάζεηαο (Β1). Τν Β2 ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 0. Σηνλ ζπληειεζηή 

απηφ πξνζηίζεηαη ζπληειεζηήο 0,25 γηα δίπισκα C1 θαη 0,5 γηα δίπισκα C2. 

Κάζε επηπιένλ δίπισκα μέλεο γιψζζαο (επηπέδνπ Β2 ή πςειφηεξνπ) πξνζηίζεηαη 

ζην επίπεδν γισζζνκάζεηαο κε ζπληειεζηή 0,25. Γηα παξάδεηγκα, κία θνηηήηξηα 

πνπ επηιέγεη ηζπαλφθσλν Παλεπηζηήκην θαη πξνζθνκίδεη Diploma de Español 

como Lengua Extranjera (Nivel Avanzado) ή άιιν ηζφηηκν δίπισκα επηπέδνπ Β2 

καδί κε πηπρίν αγγιηθήο Proficiency (C2) έρεη ζπληειεζηή γισζζνκάζεηαο: 

0+0,25=0,25, εθφζνλ ε αγγιηθή δελ είλαη γιψζζα δηδαζθαιίαο ζην παλεπηζηήκην 

απηφ. Δθφζνλ ζην ζπλεξγαδφκελν παλεπηζηήκην γίλεηαη δηδαζθαιία θαη ζε 

δεχηεξε γιψζζα, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηε κία απφ ηηο 

δχν γιψζζεο. Αθνχ ζπλππνινγηζηνχλ φινη νη ζπληειεζηέο, ζε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο πξνεγείηαη ν/ε ππνςήθηνο κε ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν ζηα καζήκαηα. 

5. Σπληζηάηαη ζηνπο/ηηο θνηηεηέο/ξηεο λα δειψζνπλ Παλεπηζηήκηα ζχκθσλα κε ηε 

ζεηξά πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα πξνζφληα ηνπο (κέζν φξν θαη επίπεδν 

γισζζνκάζεηαο). 

 

5. Οη αηηήζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ξηψλ αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

κέζν φξν βαζκνινγίαο ζηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ελφο ηνπιάρηζηνλ εμακήλνπ 

θαζψο θαη ζχκθσλα κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε ηνπο 

ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο/ξηεο. Γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο πξνζκεηξάηαη ν βαζκφο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πηπρίνπ 

εηδίθεπζεο. Απαξαίηεην επίπεδν γισζζνκάζεηαο γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο 

νξίδεηαη ην C2. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πξέπεη επηπιένλ λα ππνβάινπλ α) επηζηνιή 

θαζεγεηή/ξηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη 

πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςή ηνπο θαη β) επηζηνιή ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο 

ζην Τκήκα ΔΜΜΔ φπνπ ζα βεβαηψλεηαη φηη επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ/ηεο 

θνηηεηή/ξηαο.   

 

6. Σρεδφλ ζε φια ηα Παλεπηζηήκηα, νη ππνηξνθίεο είλαη δηάξθεηαο ελφο αθαδεκατθνχ 

εμακήλνπ. Σε φζα Παλεπηζηήκηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξακνλήο δχν εμακήλσλ, ε 

ππνηξνθία Erasmus+ είλαη δηάξθεηαο κφλν ελφο εμακήλνπ. Σςνεπώρ, ππέπει να 

δηλώζεηε ένα εξάμηνο ζποςδών. 

 

7. Τν χςνο ηεο κεληαίαο ππνηξνθίαο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019 ζα θπκαλζεί 

απφ 420€ σο 520€ / κήλα, αλάινγα κε ηε ρψξα ππνδνρήο. Δπηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε 

πξνβιέπεηαη γηα θνηηεηέο/ξηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο 

θαζψο θαη γηα ηνπο/ηηο Φνηηεηέο/ξηεο κε Αλαπεξία (ΦκεΑ). 
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8. Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκα Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Σρέζεσλ ηνπ ΔΚΠΑ 

(http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html), ε νπνία εκπινπηίδεηαη θαη 

ελεκεξψλεηαη ζπλερψο, κπνξείηε λα αληιήζεηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

πξφγξακκα Erasmus+ (ηα ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα αλά ηκήκα, ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο, ηε δηαδηθαζία επηινγήο θα.)  

 

9. Δθφζνλ επηιεγείηε, ζα ρξεηαζηεί, πξηλ αλαρσξήζεηε, «πιήξεο αθαδεκατθή 

αλαγλψξηζε» ησλ καζεκάησλ πνπ ζα παξαθνινπζήζεηε ζην εμσηεξηθφ, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ αληίζηνηρν δηδάζθνληα/νπζα Καζεγεηή/ξηα ηνπ Τκήκαηφο καο 

θαη ηνλ/ηελ αθαδεκατθó/ή ππεχζπλν ηεο ζπκθσλίαο. 

 

10. Οη θνηηεηέο/ξηεο πνπ ζα επηιεγνχλ νθείινπλ λα εμεηαζηνχλ ζε φια ηα καζήκαηα 

πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε αμηνπνηψληαο 

ην ρξφλν ζπνπδψλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ, κε ζηφρν πάληα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο.  

Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε φια ηα καζήκαηα ή επηηπρίαο ζε έλα κφλν κάζεκα 

αλά εμάκελν ζπνπδψλ, νη θνηηεηέο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: α) απνδεηθηηθφ ηνπ 

Ιδξχκαηνο ππνδνρήο πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ καζεκάησλ 

πνπ αλαγξάθνληαη ζην Learning Agreement θαη ηελ εμέηαζή ηνπο ζε απηά θαη 

β) έγγξαθν ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή πνπ λα αηηηνινγεί ηε ρακειή επίδνζε ή 

απνηπρία. 

Σχκθσλα κε ηελ απφ 26/1/2016 απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ ΔΚΠΑ, ζε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν/ε θνηηεηήο/ξηα δελ έρεη θαλ παξαθνινπζήζεη ή δελ έρεη 

πξνζέιζεη ζε εμεηάζεηο ζε θαλέλα κάζεκα, φζσλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηε Σπκθσλία 

Μάζεζεο/Learning Agreement (ή ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο) ηνπ Ιδξχκαηνο Υπνδνρήο,  

ζα δεηείηαη ε επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ηεο ππνηξνθίαο πνπ ζα έρεη πξνεηζπξάμεη, ην 

νπνίν αλέξρεηαη ζην 80% ηεο ζπλνιηθήο ππνηξνθίαο ηνπ. Δάλ ν θνηηεηήο έρεη 

ηνπιάρηζηνλ εμεηαζζεί ζε καζήκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηε Σπκθσλία 

Μάζεζεο/Learning Agreement θαη έρεη ιάβεη ιηγφηεξεο απφ 10 πηζησηηθέο κνλάδεο 

(ECTS) αλά εμάκελν, δελ ζα ηνπ ρνξεγείηαη ην ππφινηπν 20% ηεο ππνηξνθίαο κεηά 

ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ην εμσηεξηθφ. Τα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε κεξηθή ή νιηθή απνηπρία νθείιεηαη ζε δηαπηζησκέλνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

Υπνρξεσηηθά αλαγλσξίδνληαη όλα ηα καζήκαηα ζηα νπνία νη ππφηξνθνη 

Erasmus+ έρνπλ εμεηαζηεί κε επηηπρία θαη γηα ηα νπνία ππάξρεη αληίζηνηρν κάζεκα 

ζην Τκήκα καο, αζρέησο βαζκνινγίαο· κε άιια ιφγηα, νη θνηηεηέο/ξηεο Erasmus+ δελ 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πνηα καζήκαηά ηνπο ζα αλαγλσξηζηνχλ θαη πνηα φρη. Μέρξη 

δχν καζήκαηα κπνξνχλ λα αληηζηνηρηζηνχλ ζηα καζήκαηα επηινγήο «Erasmus I» θαη 

«Erasmus II», εθφζνλ δελ ππάξρνπλ άιια αληίζηνηρα καζήκαηα ζην Τκήκα καο (ι.ρ. 

καζήκαηα γιψζζαο). 

 

11. Σπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ είλαη ν θ. Νίθνο Παπαλαζηαζίνπ (ηει. 

210-3689275, e-mail: papanast@media.uoa.gr). Μέιε ηεο επηηξνπήο Erasmus είλαη 

νη: θ. Σπχξνο Μνζρνλάο (ηει.+voice mail: 210-3689272, e-mail: 

smoschon@media.uoa.gr) θαη θ. Δπαγγειία Γηακαληνπνχινπ (ηει. 210-3689274, e-

mail: evadiam@media.uoa.gr). Γπαμμαηεία: θ. Κ. Φαηδεγηαλλίδνπ, ηει. 210-

3689428, e-mail: katerinach@media.uoa.gr Σηνλ επηζπλαπηφκελν θαηάινγν 

ζπλεξγαδφκελσλ παλεπηζηήκησλ αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ αθαδεκατθψλ 

ππεπζχλσλ γηα θάζε ζπκθσλία, ηνπο/ηηο νπνίνπο/εο κπνξνχλ λα ζπκβνπιεχνληαη νη 

ππνςήθηνη/εο.  

 

12. Αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ Γεπηέξα 12 Μαπηίος έσο θαη ηελ Γεςηέπα 26 

Μαπηίος 2018. Οη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ θ. K. Φαηδεγηαλλίδνπ, ζηε 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html
mailto:papanast@media.uoa.gr
mailto:smoschon@media.uoa.gr
mailto:evadiam@media.uoa.gr
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Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Γεπηέξα 

– Τεηάξηε – Παξαζθεπή 10:00 π.κ. – 13:00 κ.κ.).  

 

13. Με μερσξηζηή αλαθνίλσζε ζα νξηζηεί ζπλάληεζε ελεκέξσζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

 
ζπλ.: Πίλαθαο ζπλεξγαδφκελσλ Ιδξπκάησλ 2018-2019 


