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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & 
Λοιπών Εκπαιδευτικών  Δραστηριοτήτων / Γραφείο Erasmus+
Κτήριο Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών
Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη
Πληρ. Γραφείο Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα
Τηλ: 2251036167/36165
Email: erasmus-icm@aegean.gr

Πρόγραμμα Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα»
Συμπληρωματική Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας Φοιτητών/τριών 3ου 

κύκλου σπουδών (Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες) ή 2ου κύκλου σπουδών 
(Φοιτητές/τριες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων) για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΚΣΗΣΗ 

σε Χώρες-Εταίρους εκτός ΕΕ

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ 
«Διεθνής Κινητικότητα», θέσεις για την κινητικότητα φοιτητών/τριών 3ου και 2ου κύκλου 
σπουδών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε Χώρες-Εταίρους εκτός ΕΕ (σχέδιο 2020).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» για Πρακτική 
έχουν φοιτητές/τριες 2ου (φοιτητές/τριες μεταπτυχιακών προγραμμάτων) και 3ου κύκλου 
σπουδών (υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες) με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή 
αίτησης:

 Να είναι υπήκοοι της χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εν προκειμένω της 
Ελλάδας) ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι/ες σε Πρόγραμμα Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

 Να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας 
εργασίας στο Φορέα Υποδοχής – min επίπεδο Β2 βάσει του Common European 
Framework of Languages. 

Οι προσφερόμενες θέσεις κινητικότητας, ο τρόπος και η διάρκεια χρηματοδότησης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 4. 
Οι μετακινήσεις των εξερχόμενων φοιτητών/τριών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το 
αργότερο έως 31/07/2023 και οπωσδήποτε πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η επιλογή των φοιτητών/τριών 3ου κύκλου ή και 2ου κύκλου, όπου είναι επιλέξιμος, θα 
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Erasmus+ με προτεραιότητα στην 
επιλογή υποψηφίων 3ου κύκλου και με βάση τα παρακάτω κριτήρια 
μοριοδότησης/επιλογής. Διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ 
υποψηφίων διαφορετικών κύκλων σπουδών.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες (φοιτητές/τριες 3ου κύκλου)

 Βαθμός του 1ου πτυχίου* [ x 10 μόρια] 
 Βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών* [x10 μόρια] 
 Πιστοποιητικό Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση)[4 μόρια] 

/ επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]
 Πιστοποιητικό δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2 - καλή γνώση και άνω) [2 μόρια]

Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες
 Βαθμός 1ου πτυχίου* [ x 10 μόρια] 
 Μέσος όρος βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, όπως βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος 
[x10 μόρια]. (Η Βεβαίωση για την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων θα αναζητείται 
αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και δεν απαιτείται η προσκόμισή της από 
τον/την φοιτητή/τρια).

 Πιστοποιητικό Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση)[4 μόρια] 
/ επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) [2 μόρια]

 Πιστοποιητικό δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2 - καλή γνώση και άνω) [2 μόρια]

*Εαν ο/η υποψήφιος/α είναι κάτοχος προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από 
Ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
καθώς και βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου σπουδών. Εάν δεν έχει βαθμολογική αντιστοιχία θα 
πρέπει να καταθέσει και την αναλυτική βαθμολογία του ξένου Ιδρύματος. Σε περίπτωση που δεν 
κατατεθεί αναλυτική βαθμολογία ξένου τίτλου σπουδών δεν θα υπολογίζονται τα μόρια της 
βαθμολογίας τίτλου σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022. 
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα στο Γραφείο Erasmus+ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση erasmus-icm@aegean.gr):

Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες καλούνται να καταθέσουν:

 Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται ηλεκτρονικά με την προκήρυξη)
 Απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 Απλή φωτοτυπία προπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναγραφόμενο βαθμό πτυχίου (σε 

περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από Ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται η κατάθεση 
και της Ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ καθώς και η αντιστοιχία της βαθμολογίας)

 Απλή φωτοτυπία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  με αναγραφόμενο βαθμό πτυχίου (σε 
περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από Ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται η κατάθεση 
και της Ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ καθώς και η αντιστοιχία της βαθμολογίας) 

 Απλή φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (αναγνωρισμένα από τον 
ΑΣΕΠ https://www.asep.gr/guide/1E_2020/otherlanguages.html )

 Βεβαίωση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας (οι υποψήφιοι/ες 
συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μαζί με την 
προκήρυξη και το καταθέτουν υπογεγραμμένο από τον/την επιβλέποντα/ουσα 
καθηγητή/τρια)

mailto:erasmus-icm@aegean.gr
http://erasmus.aegean.gr/sites/default/files/-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CE%BF_2.pdf
https://www.asep.gr/guide/1E_2020/otherlanguages.html


3

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καλούνται να καταθέσουν:

 Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται ηλεκτρονικά με την προκήρυξη)
 Απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 Απλή φωτοτυπία προπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναγραφόμενο βαθμό πτυχίου (σε 

περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από Ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται η κατάθεση 
και της Ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ καθώς και η αντιστοιχία της βαθμολογίας)

 Απλή φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (πιστοποιητικά αναγνω-
ρισμένα από τον ΑΣΕΠ https://www.asep.gr/guide/1E_2020/otherlanguages.html)

 Βεβαίωση του/της Διευθυντή/τριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (οι 
υποψήφιοι/ες συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
μαζί με την προκήρυξη και το καταθέτουν υπογεγραμμένο από τον/την 
Διευθυντή/ντρια του προγράμματος)

Η επιλογή των φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης 
Erasmus+ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης που 
αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Οι φοιτητές/τριες θα έχουν το δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων μέχρι και 10 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης τους. 

Πληροφορίες: Γραφείο ERASMUS+, Κτήριο Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων 
Βιοεπιστημών, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, τηλ. 2251036167 (Γεώργιος Κουφός). 
Email:  erasmus-icm@aegean.gr. 

H Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

http://erasmus.aegean.gr/sites/default/files/-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CE%BF_2.pdf
https://www.asep.gr/guide/1E_2020/otherlanguages.html
mailto:erasmus-icm@aegean.gr
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Πίνακας θέσεων κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση 
στο πλαίσιο του Σχεδίου Διεθνούς Κινητικότητας 2020 

Οι μετακινήσεις των εξερχόμενων φοιτητών/τριών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το 
αργότερο έως 31/07/2023 και οπωσδήποτε πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση είναι 2 μήνες και η μέγιστη με 
επιχορήγηση Erasmus+ είναι 3 μήνες. Οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν επιχορήγηση, 
η οποία ανέρχεται στα 700€/μήνα ανεξάρτητα από τη Χώρα προορισμού. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν επιχορήγηση για τις δαπάνες ταξιδιού, η 
οποία κυμαίνεται από 180 € έως 1500 € και υπολογίζεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση 
ανάμεσα στον τόπο του ιδρύματος αποστολής και τον τόπο του ιδρύματος υποδοχής, μέσω 
του διαδικτυακού εργαλείου Erasmus+ Distance Calculator (https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator) 

Οι προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, τα Ιδρύματα και οι Χώρες-Εταίροι 
προορισμού, τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και το είδος της κινητικότητας 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 
Σημ. Επισημαίνουμε ότι στη στήλη Κύκλος Σπουδών αναγράφονται οι κύκλοι σπουδών των 
υποψηφίων που είναι επιλέξιμοι/μες για κάθε θέση και με σειρά προτεραιότητας για την κάθε θέση

Α/Α Χώρα 
υποδοχής Ίδρυμα υποδοχής Γνωστικό 

Αντικείμενο
Κύκλος 

σπουδών 
Διάρκεια

Κινητικότητας
Αριθμός 
θέσεων

1 Αλγερία
Kasdi Merbah 
University of 

Ouargla
Επιστήμες της Γης 3ος/2ος 3 μήνες 1

2 Καναδάς University of 
Toronto

Μηχανική των 
υλικών και 
σχεδιασμού

3ος 3 μήνες 1

3 Λίβανος National Council for 
Scientific Research

Φυσικές Επιστήμες, 
Επιστήμες της Γης, 

Ωκεανογραφία
3ος/2ος 3 μήνες 1

4 Μεξικό
Universidad 

Nacional Autónoma 
de México

Γεωγραφία (φυσική), 
Γεωλογία, Επιστήμες 

της Γης
3ος 3 μήνες 1

5 Ν. Αφρική University of 
Pretoria

Μηχανική των 
υλικών και 
σχεδιασμού

3ος 3 μήνες 1

6 Τυνησία University of Tunis 
El Manar Επιστήμες της Γης 3ος/2ος 3 μήνες 2

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
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