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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Γεωργία Καλογήρου
έχει ορισθεί ακαδηµαϊκή υπεύθυνη ∆ιµερών Συµφωνιών για κινητικότητα φοιτητών στο πλαίσιο
του προγράµµατος ΕΡΑΣΜΟΣ, για
Α) Το Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), Department of Teacher
Education, στο Hasselt του Βελγίου (Κωδ. Συνεργαζόµενου Παν/µίου : B
HASSELT 20).
Με βάση την παραπάνω συµφωνία στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν
3 φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011, για δώδεκα (12)
µήνες(3Χ4)
Β) Το Zapadoceska universita v Plzni (University of West Bohemia), Faculty of
Education, στο Pilsen της Τσεχίας (Κωδ. Συνεργαζόµενου Παν/µίου: CZ
PLZEN 01).
Με βάση την παραπάνω συµφωνία στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν
2 φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011, για δώδεκα (12)
µήνες(2Χ6)
Γ) Escola Superior de Educação de Coimbra, Instituto Politecnico de Coimbra,
στην Coimbra της Πορτογαλίας (Κωδ. Συνεργαζόµενου Παν/µίου : P
COIMBRA 02).
Με βάση την παραπάνω συµφωνία στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν
2 φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011, για δώδεκα (12)
µήνες(2Χ6)
∆) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, University of Jaen, στο
Jaen της Ισπανίας (Κωδ. Συνεργαζόµενου Παν/µίου : E JAEN 01).
Με βάση την παραπάνω συµφωνία στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν
2 φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011, για δέκα (10)
µήνες(2Χ5)

Προϋποθέσεις συµµετοχής των φοιτητών στο πρόγραµµα ERASMUS
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν φοιτητές που είναι:
•

Υπήκοοι χώρας που συµµετέχει στο πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση (LLP).

•

Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραµµένοι σε κανονικό πρόγραµµα σπουδών στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών.

•

Φοιτητές εγγεγραµµένοι στο δεύτερο έτος σπουδών τουλάχιστον.

Οι φοιτητές µπορούν να µετακινηθούν µόνο µέσω των διµερών συµφωνιών του Τµήµατος
στο οποίο ανήκουν.

Βασικά Κριτήρια Επιλογής
Προπτυχιακοί φοιτητές

1. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστηµίου υποδοχής (ή της Αγγλικής
γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήµιο χρησιµοποιεί την Αγγλική γλώσσα ως γλώσσα
διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του).
Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας και σύµφωνα µε την κλίµακα
γλωσσοµάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συµβουλίου
της Ευρώπης, ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούµενο η επαρκής γνώση της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο
Β2 ή η πολύ καλή γνώση, επίπεδο C1. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά για τις 5 ευρύτερα
διαδεδοµένες γλώσσες τα αντίστοιχα διπλώµατα.
Επίπεδο Β2:
Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστηµίου Cambridge ή άλλο ισότιµο,
Γαλλικά: DELF B2 ή DELF 1er Degre ή Sorbonne B2 ή άλλο ισότιµο,
Γερµανικά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή GoetheZERTIFIKAT Β2 ή άλλο ισότιµο,
Ιταλικά: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) του Πανεπιστηµίου
της Perugia ή άλλο ισότιµο,
Ισπανικά: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) ή Diploma dele
Basico de Espanol, ή άλλο ισότιµο.
Επίπεδο C1:
Αγγλικά: Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστηµίου Cambridge ή άλλο ισότιµο,
Γαλλικά: DALF C1 ή DELF 2eme Degre ή άλλο ισότιµο,
Γερµανικά: Goethe -ZERTIFIKAT C1 ή το παλαιότερο Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) ή
άλλο ισότιµο,
Ιταλικά: Diploma di Lingua Italiana του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας ή Certificato
di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4) του Πανεπιστηµίου της Perugia ή άλλο
ισότιµο,
Ισπανικά: Certificado Elemental E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas) ή άλλο ισότιµο.
Και για τις πέντε παραπάνω γλώσσες η επαρκής γνώση ή η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται
επίσης και µε το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 ή Γ1 ή του ν.2740/1999.
Κατά συνέπεια, ως ελάχιστο κρίνεται το επίπεδο γλωσσοµάθειας Β2. Στην τελική επιλογή των
φοιτητών από τους καθηγητές λαµβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσοµάθειας. Οι
φοιτητές πρέπει να προσκοµίζουν στους καθηγητές τα διπλώµατα ή βεβαίωση παρακολούθησης
κύκλου σπουδών αντίστοιχου επιπέδου, ώστε να πιστοποιείται η επαρκής γνώση της γλώσσας.
Για τους φοιτητές των ξενόγλωσσων τµηµάτων που δεν κατέχουν δίπλωµα γλώσσας ή βεβαίωση
παρακολούθησης επιπέδου Β2 ή C1, η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πρέπει να βεβαιώνεται
από τον Πρόεδρο του Τµήµατος.
2. Αριθµός µαθηµάτων
Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα µόνο αν τη στιγµή που
κάνουν αίτηση για µετακίνηση Erasmus έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα
µαθήµατα όσα αντιστοιχούν αριθµητικά σε ένα έτος σπουδών.
Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωµα
συµµετοχής στο πρόγραµµα µόνο αν χρωστούν ικανό αριθµό µαθηµάτων ώστε να έχουν
µεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και αναγνώρισης µαθηµάτων από το πρόγραµµα σπουδών του
Πανεπιστηµίου υποδοχής.

3. Μέσος όρος βαθµολογίας
Υπολογίζεται ο µέσος όρος βαθµολογίας του φοιτητή στα µαθήµατα στα οποία έχει εξεταστεί
επιτυχώς ως τη στιγµή που κάνει αίτηση για µετακίνηση Erasmus.

Περίοδος σπουδών, επιλογή µαθηµάτων και αναγνώριση
Η διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να είναι µικρότερη
από τρεις (3) µήνες ούτε µεγαλύτερη από δώδεκα (12). Παρατάσεις στο αρχικά εγκεκριµένο
διάστηµα µετακίνησης δίνονται µόνο στην περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν µπορεί να
ολοκληρωθεί το ήδη συµφωνηθέν πρόγραµµα σπουδών και όχι για παρακολούθηση του
επόµενου εξαµήνου.
• Οι φοιτητές µπορούν να µετακινηθούν µέσω του προγράµµατος ERASMUS µόνο για να
διανύσουν µια περίοδο σπουδών σε ξένο Ίδρυµα αντικαθιστώντας την αντίστοιχη περίοδο
του Πανεπιστηµίου τους. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να παρακολουθήσουν αντίστοιχο
αριθµό µαθηµάτων µε αυτόν που θα παρακολουθούσαν στο Πανεπιστήµιό µας κατά την
ίδια χρονική περίοδο (πάντως όχι λιγότερα από 3 µαθήµατα ανά εξάµηνο σπουδών) ή
µαθήµατα που να αντιστοιχούν σε 30 ECTS credits (πιστωτικές µονάδες) ανά εξάµηνο
σπουδών -όσοι φοιτούν στα τµήµατα όπου εφαρµόζεται το σύστηµα ECTS.
• Οι φοιτητές, µετά την επιλογή τους, δεν πρέπει (ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους στο εξωτερικό) να εξεταστούν στην Ελλάδα στα µαθήµατα που αντιστοιχούν
σε αυτά που έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό.
• Οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν σε όλα τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσουν και να
εξασφαλίσουν ικανοποιητική επίδοση αξιοποιώντας το χρόνο σπουδών τους στο εξωτερικό,
µε στόχο πάντα την αναγνώριση των σπουδών τους. Σε περίπτωση αποτυχίας σε όλα τα
µαθήµατα ή επιτυχίας σε ένα µόνο µάθηµα ανά εξάµηνο σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να
προσκοµίσουν:
α) αποδεικτικό του Ιδρύµατος υποδοχής που να πιστοποιεί την παρακολούθηση όλων των
µαθηµάτων που αναγράφονται στο learning agreement των φοιτητών και την εξέτασή τους σε
αυτά και
β) έγγραφο του υπεύθυνου καθηγητή που να αιτιολογεί τη χαµηλή επίδοση ή αποτυχία
Το Πανεπιστήµιο Αθηνών, µετά την εξέταση των εγγράφων, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 14
της Σύµβασης µεταξύ φοιτητών και Ιδρύµατος δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή µέρους
ή του συνόλου της χορηγηθείσης υποτροφίας.
• Οι προπτυχιακοί φοιτητές µπορούν αντί να παρακολουθήσουν µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο
Υποδοχής να εκπονήσουν διπλωµατική/πτυχιακή εργασία µόνο εφόσον στο πρόγραµµα
σπουδών του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο οποίο φοιτούν, αυτή αποτελεί το
µόνο µάθηµα σε συγκεκριµένο εξάµηνο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει επιπλέον να
παρακολουθήσουν και ένα αριθµό µαθηµάτων.
• Οι προπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να κάνουν πρακτικές/κλινικές ασκήσεις στο
Πανεπιστήµιο Υποδοχής συγχρόνως µε την παρακολούθηση των αντίστοιχων µαθηµάτων
των οποίων η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
• Η πλήρης ακαδηµαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό είναι ο
βασικός σκοπός του προγράµµατος και επιτυγχάνεται ως εξής:
Α) Στα τµήµατα όπου εφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς πιστωτικών µονάδων ECTS: οι
φοιτητές επιλέγουν από το πρόγραµµα σπουδών του πανεπιστηµίου υποδοχής µαθήµατα που
πρέπει να αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές µονάδες ECTS ανά εξάµηνο σπουδών ή 20 πιστωτικές
µονάδες ECTS σε περίπτωση διάρκειας σπουδών ενός τριµήνου. Η αναγνώριση των σπουδών
γίνεται µέσω της µεταφοράς και αντιστοίχισης των πιστωτικών αυτών µονάδων µε µαθήµατα,
εφόσον οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Ίδρυµα υποδοχής.
Β) Σε όλα τα άλλα τµήµατα: µετά την επιλογή τους οι φοιτητές πρέπει να συµβουλευτούν το
πρόγραµµα σπουδών του Πανεπιστηµίου για το οποίο έχουν επιλεγεί και σε συνεργασία µε τον
ακαδηµαϊκό υπεύθυνο της διµερούς συµφωνίας να επιλέξουν µαθήµατα τα οποία να
•

παρουσιάζουν οµοιότητα στην ύλη µε τα διδασκόµενα µαθήµατα στο τµήµα τους στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Οι ακαδηµαϊκοί υπεύθυνοι πρέπει να εξασφαλίσουν εγγράφως τη
συµφωνία των συναδέλφων τους 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.
- 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 2 Ιδρυµάτων.
- 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 των µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκε, ώστε να γίνει η αντιστοιχία µε τα µαθήµατα
του προγράµµατος σπουδών του Πανεπιστηµίου µας. Κατόπιν, αφού καταχωρηθούν οι βαθµοί
των µαθηµάτων στο µηχανογραφικό του φοιτητή, του χορηγείται το πιστοποιητικό αναγνώρισης
σπουδών υπογεγραµµένο από τον ακαδηµαϊκό υπεύθυνο και τον/την Γραµµατέα του τµήµατος.

Άλλες πληροφορίες για την ενηµέρωση των φοιτητών
Στον πίνακα Ξένων Ιδρυµάτων που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.interel.uoa.gr/socrates-erasmus/ οι φοιτητές µπορούν να βρουν τις ιστοσελίδες των
συνεργαζόµενων πανεπιστηµίων, (∆ιεθνείς Σχέσεις ή πρόγραµµα ERASMUS), όπου δίνονται
πληροφορίες για πρακτικά θέµατα (διαδικασία εγγραφής, πρόγραµµα σπουδών, διάρκεια των
εξαµήνων, δυνατότητα στέγασης). Μπορούν επίσης να συµβουλεύονται το έντυπο υλικό των
συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων στο αρχείο που τηρείται στο Τµήµα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστηµίου καθηµερινά εκτός Παρασκευής 11.00’ - 13.00’.
- Το ύψος της µηνιαίας υποτροφίας για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 θα κυµανθεί από 300 ως
591 € ανάλογα µε τη χώρα υποδοχής.
- Επιπλέον χρηµατοδότηση προβλέπεται από το πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση/ERASMUS για
τους Φοιτητές µε Αναπηρία (ΦµεΑ) για τους οποίους το µηνιαίο ποσό υποτροφίας θα κυµανθεί
από 448 ως 909 € ανάλογα µε τη χώρα υποδοχής.
-

Επιπλέον κριτήρια

Α) Η παρακολούθηση και η καλή επίδοση των φοιτητών/φοιτητριών στα
µαθήµατα της διδάσκουσας κ. Γ. Καλογήρου.
Β)Η υψηλή βαθµολογία στα µαθήµατα, όπως προκύπτει από την αναλυτική
βαθµολογία των περασµένων εξαµήνων.
Γ) Η αποδεδειγµένη γλωσσοµάθεια σε µία ή περισσότερες γλώσσες.
∆) Θα συνεκτιµηθεί επίσης η ευρύτερη ενασχόληση των υποψήφιων φοιτητών µε
τη µουσική, τις τέχνες, τον πολιτισµό.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι πληρούν
τις βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα, να έρθουν στο
γραφείο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Καλογήρου την Πέµπτη
25-2-2011 και ώρα 12.00 µ.µ. για πληρέστερη ενηµέρωση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να επιλεγούν και να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ERASMUS για το επόµενο

ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012, να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο της κ. Καλογήρου την Πέµπτη 24-2-2011
(12.00-14.00) ή την Παρασκευή, 25-2-2011 (14.30-17.30), δηλαδή:
• Κατάσταση αναλυτικής βαθµολογίας των προηγούµενων εξαµηνων.
• Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας
και άλλων πτυχίων.
• Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.
• Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Από το Γραφείο

