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Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα
Επαναπροκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών για
ΣΠΟΥΔΕΣ σε Χώρες Εταίρους (εκτός Ε.Ε.)
To Πανεπιστήμιο Αιγαίου επαναπροκηρύσσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος
Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα, θέσεις για την κινητικότητα φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ σε
Χώρες Εταίρους (εκτός Ε.Ε).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα για Σπουδές έχουν
οι φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί/ές, μεταπτυχιακοί/ές,
υποψήφιοι/ες διδάκτορες) με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης:
 Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εν προκειμένω της
Ελλάδας)
 Να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι/ες σε Πρόγραμμα Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
 Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στo 1/2 των
μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, ήτοι
26/04/2017.
 Να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας
διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common European
Framework of Languages.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr. Σε
περίπτωση που το Ίδρυμα Υποδοχής έχει ορίσει υψηλότερο επίπεδο γνώσης ξένης
γλώσσας, αυτό θα ορίζεται στην προκήρυξη
 Οι υποψήφιοι/ες προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή
τους στο πρώτο έτος σπουδών και να μην υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών.
Πληροφορίες για τις επιχορηγούμενες θέσεις κινητικότητας ανά Ίδρυμα Υποδοχής
υπάρχουν στο παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Οι μετακινήσεις των εξερχόμενων φοιτητών/τριών θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και
30/9/2017. Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος, οι μετακινήσεις θα μπορέσουν να
πραγματοποιηθούν και εντός του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν επιχορήγηση η οποία ανέρχεται στα 650€/μήνα
σπουδών. Επιπλέον, θα λάβουν επιχορήγηση για τις δαπάνες ταξιδιού η οποία υπολογίζεται
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βάσει της χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του/της
συμμετέχοντα/ουσας και τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας μέσω του διαδικτυακού
εργαλείου
distance
calculator
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να μετακινηθούν φοιτητές/τριες του Ιδρύματος για
σπουδές καθ’ όλη τη διάρκεια ενός σχεδίου επιχορήγησης χωρίς επιχορήγηση (zero grant)
στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα. Η αίτησή τους θα πρέπει
να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να ακολουθηθεί η
προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής.
Κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών:
Προπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες
 Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης στη Γραμματεία για
χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης [2 μόρια ανά μάθημα]
 Μέσος όρος βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης
στη Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης [ x 10 μόρια]
 Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
 Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση)[4 μόρια]
 Δεύτερο πτυχίο ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνώση (Β2) και άνω) [2 μόρια]
 Υποβολή αίτησης φοιτητών/τριών για κινητικότητά σπουδών: α) έως v έτη [6 μόρια],
β) ν+1 έτη [4 μόρια], και γ) ν+2 έτη [2 μόρια]
Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες
 Ο βαθμός 1ου πτυχίου [ x 10 μόρια]. (Εάν κατατεθούν περισσότεροι του ενός τίτλοι,
λαμβάνεται υπόψη, ο τίτλος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία)
 Μέσος όρος βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων μέχρι τη στιγμή της αίτησης
στη Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης [ x 10 μόρια]
 Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
 Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση)[4 μόρια]
 Δεύτερο πτυχίο ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνώση (Β2) και άνω) [2 μόρια]
Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες
 Ο βαθμός του 1ου πτυχίου [ x 10 μόρια] (Αν κατατεθούν περισσότεροι του ενός τίτλοι,
λαμβάνεται υπόψη, ο τίτλος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία)
 Ο βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [ x 10 μόρια] (Αν κατατεθούν
περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη, ο τίτλος με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία)
 Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
 Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση)[4 μόρια]
 Δεύτερο πτυχίο ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2 - καλή γνώση - και άνω) [2 μόρια]
Συμπληρωματικά κριτήρια δύνανται να τεθούν με απόφαση της Συνέλευσης του κάθε
Τμήματος κατόπιν εισήγησης του Τμηματικού Υπευθύνου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο
tdap@aegean.gr):
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Έντυπα για την υποβολή αίτησης επιλογής του/ης προπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας:
 Αίτηση (διατίθεται ηλεκτρονικά)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (χωρίς επικύρωση)
Έντυπα για την υποβολή αίτησης επιλογής του/ης μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας:
 Αίτηση (διατίθεται ηλεκτρονικά)
 Φωτοτυπία προπτυχιακού τίτλου σπουδών (χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (χωρίς επικύρωση)
 Έγκριση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη
συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στο πρόγραμμα κινητικότητας (Το έντυπο
διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
Έντυπα για την υποβολή αίτησης επιλογής του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα:
 Αίτηση (διατίθεται ηλεκτρονικά)
 Φωτοτυπία προπτυχιακού τίτλου σπουδών (χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (χωρίς επικύρωση)
 Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία αναγράφονται:
 Το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
 Η έγκριση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη συμμετοχή του
υποψηφίου διδάκτορα στο πρόγραμμα κινητικότητας
 Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της
ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και θα
προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
Βεβαίωση για την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων για κινητικότητα φοιτητων/τριών θα
αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και δεν απαιτείται η
προσκόμισή της από το/τη φοιτητή/τρια.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτησή τους στο Γραφείο Erasmus+ του
Πανεπιστημίου ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tdap@aegean.gr έως και
την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017.
Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του
πίνακα κατάταξης και εξετάζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ .

H Αναπληρώτρια Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας θέσεων κινητικότητας για σπουδές
Α/Α Χώρα
υποδοχής

Ίδρυμα
υποδοχής

Γνωστικό
αντικείμενο
κινητικότητας

Κύκλος
Μήνες κινητικότητας
σπουδών σπουδών
*

Αριθμός
συμμετεχόντων/ουσών

1

Αίγυπτος

Alexandria
University

Archaeology

2ος

3 (για την εκπόνηση
μέρους της μεταπτυχιακής
διατριβής)

1

2

Αλβανία

University of
Tirana

Finance and
Administration

1ος

6 (για την παρακολούθηση
μαθημάτων στην αλβανική
γλώσσα ή την εκπόνηση
πτυχιακής εργασίας στην
αλβανική ή την αγγλική
γλώσσα)

1

3

Λαϊκή
Δημοκρατία
της Κίνας

Shanghai
Maritime
University

Shipping and
Transport/
Maritime Traffic

3ος

3 (για την εκπόνηση
μέρους της διδακτορικής
διατριβής)

1

4

Μαλαισία

Malaysia
Institute for
Supply Chain
Innovation

Supply Chain
Management

3ος

3 (για την εκπόνηση
μέρους της διδακτορικής
διατριβής)

1

* Κύκλοι σπουδών
1ος: Προπτυχιακός
2ος: Μεταπτυχιακός
3ος: Διδακτορικός

Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Γραφείο Erasmus+
E-mail: tdap@aegean.gr Ιστότοπος: http://erasmus.aegean.gr

