
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2020-2021  

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+ ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΗ ΣΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021 ΣΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΤΜΜΑΧΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΩΝ CIVIS 

 

Tο Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 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 “EUROPEAN UNIVERSITY” θ οποία αποτελεί δράςθ του 

προγράμματοσ Erasmus+. Σα επτά άλλα Πανεπιςτιμια είναι:  Σο Πανεπιςτιμιο Aix - 

Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Ελεφκερο Πανεπιςτιμιο των 

Βρυξελλϊν, Université Libre de Bruxelles (Βρυξζλλεσ, Βζλγιο), το Πανεπιςτιμιο του 

Βουκουρεςτίου, Universitatea din București (Βουκουρζςτι, Ρουμανία), το Αυτόνομο 

Πανεπιςτιμιο τθσ Μαδρίτθσ, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτθ, Ιςπανία), το 

Sapienza Università di Roma (Ρϊμθ, Ιταλία), το Πανεπιςτιμιο τθσ τοκχόλμθσ, Stockholms 

Universitet (τοκχόλμθ, ουθδία) και το Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Γερμανία). 

το πλαίςιο αυτό -και αφοφ ζγινε αποτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ χοριγθςθσ επιπλζον 

υποτροφιϊν Erasmus 2020-21, λόγω πολλϊν ακυρϊςεων ςυμμετοχισ  φοιτθτϊν του 

χειμερινοφ εξαμινου εξαιτίασ του COVID-19- γίνεται θ παροφςα 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 προκεςμίεσ ζκλειςαν λόγω διαφορετικοφ ετιςιου 

ακαδθμαϊκοφ θμερολογίου). 

Σα ςυνεργαηόμενα Πανεπιςτιμια, επομζνωσ, είναι: 

1. Πανεπιςτιμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία) 

2. Ελεφκερο Πανεπιςτιμιο των Βρυξελλϊν, Université Libre de Bruxelles (Βρυξζλλεσ, 

Βζλγιο) 

3. Πανεπιςτιμιο του Βουκουρεςτίου, Universitatea din București (Βουκουρζςτι, 

Ρουμανία) 

4. Αυτόνομο Πανεπιςτιμιο τθσ Μαδρίτθσ, Universidad Autónoma de Madrid 

(Μαδρίτθ, Ιςπανία) 

Σμιμα Φιλοςοφίασ 



5. Sapienza Università di Roma (Ρϊμθ, Ιταλία) 

6. Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Γερμανία) 

Σο τμιμα Φιλοςοφίασ μπορεί να επιλζξει 6 φοιτθτζσ, ιδεωδϊσ ζνα φοιτθτι για κάκε ζνα 

από τα 6 Πανεπιςτιμια.  

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ ζωσ τθν 7θ Οκτωβρίου 2020 ςτισ 12:00 το μεςθμζρι, θλεκτρονικά, ςτθ 

Γραμματεία του Σμιματοσ Φιλοςοφίασ, ςτο e-mail: secr@philosophy.uoa.gr. το κζμα να 

αναγράφεται: “ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ERASMUS/CIVIS ΕΑΡΙΝΟΤ 

ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2020-21”. Σα αποτελζςματα κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ. 

 

Διαδικαςία αιτιςεων και επιλογισ 

τθ διαδικαςία αιτιςεων και επιλογισ μποροφν να ςυμμετάςχουν φοιτθτζσ 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 (ECTS credits), 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 πιςτοποίθςθ του επιπζδου γλωςςομάκειασ γίνεται αποκλειςτικά με τθν υποβολι 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 
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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. 

• Φοιτθτζσ που ζχουν ιδθ μετακινθκεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για ςπουδζσ ι για 

πρακτικι άςκθςθ είναι επιλζξιμοι να μετακινθκοφν ξανά ςτο νζο πρόγραμμα Erasmus+, 

εφόςον το ςυνολικό διάςτθμα μετακίνθςθσ δεν υπερβαίνει τουσ 12 μινεσ (ςυνυπολογίηεται 

το παλιό και το νζο διάςτθμα) ανά κφκλο ςπουδϊν. 

 

Κριτιρια επιλογισ φοιτθτϊν ERASMUS+ 

 

τθ μοριοδότθςθ των φοιτθτϊν λαμβάνονται υπόψθ τα υποχρεωτικά κριτιρια που 

ακολουκοφν κατά ςειρά βαρφτθτασ: 

 

Προπτυχιακοί φοιτθτζσ 

1. Μζςοσ όροσ βακμολογίασ με βάςθ τθν αναλυτικι βακμολογία του φοιτθτι μετά τθν 

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

2. Επίπεδο γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ (τίτλοσ επιπζδου 

Β2 ι ανϊτερου). 

Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ 

1. Βακμόσ Πτυχίου 

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

τελευταία εξεταςτικι περίοδο. 

3. Επίπεδο γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ (τίτλοσ επιπζδου 

Β2 ι ανϊτερου). 

Τποψιφιοι διδάκτορεσ 

1. Βακμόσ Πτυχίου 

2. Βακμόσ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ 

3. Επίπεδο γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ (τίτλοσ επιπζδου 

Β2 ι 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 (π.χ. γνϊςθ β' γλϊςςασ κ.α.), ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ ι και να προςτεκεί ςτθ 

διαδικαςία και να μοριοδοτθκεί, ςυνζντευξθ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ ERASMUS+. 



 

Δικαιολογθτικά 

 
(α) αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα (επιςυνάπτεται ςτθν προκιρυξθ), (β) ςφντομο βιογραφικό 

ςθμείωμα, (γ) αντίγραφα πτυχίων, (δ) πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ με μζςο όρο, (ε) τίτλοι 

ςπουδϊν ξζνθσ γλϊςςασ.  

 

Για τθ χοριγθςθ αναλυτικισ βακμολογίασ ι άλλου απαιτοφμενου πιςτοποιθτικοφ οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να ςτζλνουν θλεκτρονικό αίτθμα ςτο e-mail τθσ Γραμματείασ secr@philosophy.uoa.gr.  

 

 

Πλθροφορίεσ για τα πανεπιςτιμια 

τθν ιςτοςελίδα του CIVIS https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia υπάρχει 

παραπομπι ςε κάκε Πανεπιςτιμιο όπου μποροφν να αναηθτθκοφν πλθροφορίεσ για τισ 

χολζσ και τα Σμιματά τουσ, τα προγράμματα ςπουδϊν κακϊσ και τθ γλϊςςα διδαςκαλίασ 

των μακθμάτων ςτο ςυγκεκριμζνο Σμιμα (δθλ. αν είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι/και θ 

αγγλικι για ειςερχόμενουσ φοιτθτζσ Erasmus και 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/1z1oqoqWXNyiuicDdLXTUaqamU3ujoWAmmQe

9Pi6j4ls/edit#gid=0   

 

Περαιτζρω πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ: Αναπλ. Κακθγθτισ Γ. Αραμπατηισ, Τπεφκυνοσ 

CIVIS – garabatz@philosophy.uoa.gr 
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