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Ακινα, 08/03/2022
ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη για επιλογή εξερχόμενων φοιτητϊν για ςπουδζσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
ERASMUS+ για φοίτηςη ςτα Παν/μια μζλη τησ ςυμμαχίασ Παν/μίων CIVIS το ακαδ. ζτοσ 2022-23
ΠΡΟΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ πίνακα επιλεχθζντων φοιτητϊν ςτο Σμήμα Ευρωπαϊκϊν
και Διεθνϊν χζςεων (ΣΕΔ): 01/04/2022
Όπωσ γνωρίηετε, το Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν είναι ζνα από τα 10 πλζον
Ευρωπαϊκά Πανεπιςτιμια που ςυναποτελοφν το πανεπιςτθμιακό Δίκτυο ςυνεργαςίασ με τθν επωνυμία
CIVIS-«Πανεπιςτιμιο Πολιτϊν τθσ Ευρϊπθσ» ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
“EUROPEAN UNIVERSITY” θ οποία αποτελεί δράςθ του προγράμματοσ Erasmus+. Σα εννζα άλλα
Πανεπιςτιμια είναι: Σο Πανεπιςτήμιο τησ Μαςςαλίασ, Aix Marseille Université, (Aix-en-Provence και
Μαςςαλία, Γαλλία), το Ελεφθερο Πανεπιςτήμιο των Βρυξελλϊν, Université Libre de Bruxelles (Βρυξζλλεσ,
Βζλγιο), το Πανεπιςτήμιο του Βουκουρεςτίου, Universitatea din București (Βουκουρζςτι, Ρουμανία), το
Αυτόνομο Πανεπιςτήμιο τησ Μαδρίτησ, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτθ, Ιςπανία), το
Πανεπιςτήμιο Sapienza τησ Ρϊμησ, Sapienza Università di Roma (Ρϊμθ, Ιταλία), το Πανεπιςτήμιο τησ
τοκχόλμησ, Stockholms Universitet (τοκχόλμθ, ουθδία), το Eberhard-Karls-Universität Tübingen
(Tübingen, Γερμανία), το Πανεπιςτήμιο τησ Γλαςκϊβησ, University of Glasgow (Γλαςκϊβθ, Ην. Βαςίλειο)
και το νζο μζλοσ τθσ υμμαχίασ, το Πανεπιςτήμιο του Salzburg, Paris Lodron Universität Salzburg
(Salzburg,
Αυςτρία).
ΗΜΕΙΩΗ: Σο Πανεπιςτιμιο του Salzburg δεν είναι επιλζξιμο ωσ προοριςμόσ για ςπουδζσ μζςω αυτισ τθσ
πρόςκλθςθσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-23, κακϊσ κα ςυμμετζχει πλιρωσ ςτθν κινθτικότθτα από το
2023-2024 .
Τπενκυμίηεται ότι πρωταρχικόσ ςτόχοσ των Παν/μίων CIVIS είναι θ αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ φοιτθτϊν
μεταξφ των Ιδρυμάτων τθσ υμμαχίασ, για αυτό τα Παν/μια-μζλθ του CIVIS ςυμφϊνθςαν να υπογράψουν
διαπανεπιςτθμιακι ςυμφωνία μεταξφ τουσ για όλουσ τουσ (κοινοφσ) τομείσ ςπουδϊν.
Οι φοιτθτζσ του ΕΚΠΑ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για να μεταβοφν ςε κάποιο από τα ςυμμετζχοντα
Παν/μια για ζνα από τα 2 εξάμθνα του ακαδ. ζτουσ 2022-23 (για το Παν/μιο τθσ τοκχόλμθσ αιτιςεισ
μποροφν να υποβλθκοφν μόνο για το εαρινό εξάμηνο του 2023).
Η διάρκεια φοίτθςθσ είναι ζνα ακαδθμαϊκό εξάμθνο. Μόνο οι υποψιφιοι διδάκτορεσ μποροφν, κατϋ
εξαίρεςθ, να ςυμμετάςχουν για μικρότερο χρονικό διάςτθμα (ελάχιςτθ διάρκεια δφο μινεσ).
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υνολικά οι φοιτθτζσ μποροφν να μετακινθκοφν με φυςική παρουςία ζωσ 12 μήνεσ ςε κάκε κφκλο
ςπουδϊν (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ανεξάρτθτα από τον αρικμό και το είδοσ των
κινθτικοτιτων (ςπουδζσ ι πρακτικι άςκθςθ).

Οι φοιτητζσ μποροφν να υποβάλουν αίτηςη ςυμμετοχήσ τόςο ςτην παροφςα προκήρυξη, όςο και ςτην
πρόςφατη προκήρυξη του Erasmus+, αν αυτό είναι δεκτό από το τμήμα φοίτηςησ, αλλά τελικά θα
επιλεγοφν μόνο για μία μετακίνηςη.
Κάκε τμιμα μπορεί να επιλζξει αρικμό φοιτθτϊν ίςο με τον αρικμό κζςεων που προςφζρονται από το
αντίςτοιχο τμιμα κάκε ςυνεργαηόμενου πανεπιςτθμίου, όπωσ αυτόσ αναγράφεται ςτον Πίνακα
υνεργαηόμενων Πανεπιςτθμίων CIVIS (υνθμμζνο 1: Πίνακασ υνεργαηόμενων Πανεπιςτθμίων CIVIS).
Όπου δεν δίνεται ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ κζςεων (No Upper Limit), τα τμιματα μποροφν να επιλζξουν ζωσ
2 φοιτθτζσ. Αν προκφψει ότι υπάρχει θ οικονομικι δυνατότθτα, το ΣΕΔ κα επιλζξει επιπλζον φοιτθτζσ από
τουσ επιλαχόντεσ.
ΩΣΟΟ, τονίηεται ότι για οριςμζνουσ τομείσ ςπουδϊν (κυρίωσ Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ,
Οικονομικά/Διοίκθςθ Επιχειριςεων, Παιδαγωγικά, κακϊσ και τα ξενόγλωςςα τμιματα), οι διακζςιμεσ
κζςεισ ςε κάποια από τα ςυνεργαηόμενα πανεπιςτιμια είναι πολφ περιοριςμζνεσ. Εξαιτίασ αυτοφ, ςτισ
περιπτϊςεισ που οι διακζςιμεσ κζςεισ ςτα ςυνεργαηόμενα πανεπιςτιμια είναι λιγότερεσ από τα τμιματα
του ΕΚΠΑ τα οποία εξυπθρετοφν1, οι τελικοί ςυμμετζχοντεσ κα επιλεχκοφν μεταξφ των επιτυχόντων από
όλα τα αντίςτοιχα τμιματα2. Η τελική αυτή διαδικαςία επιλογήσ θα γίνει από το ΣΕΔ.
Για αυτόν τον λόγο, τα τμήματα παρακαλοφνται να μην αναρτήςουν τουσ πίνακεσ επιλογήσ πριν λάβουν
την τελική ζγκριςη από το Σμήμα Ευρωπαϊκϊν και Διεθνϊν χζςεων και θα εγκριθεί από την Επιτροπή
Διεθνϊν χζςεων και Ευρωπαϊκϊν Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων.
τθν ιςτοςελίδα του CIVIS https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia υπάρχει παραπομπι ςτθν
ιςτοςελίδα κάκε ςυνεργαηόμενου πανεπιςτθμίου. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τισ χολζσ και τα Σμιματά
τουσ, κακϊσ και οι προχποκζςεισ κάκε Ιδρφματοσ για τθν αποδοχι φοιτθτϊν ERASMUS (κζςεισ, κφκλοι
ςπουδϊν κ.α.) περιλαμβάνονται ςτον ςυνθμμζνο πίνακα (υνθμμζνο 1: Πίνακασ υνεργαηόμενων
Πανεπιςτθμίων CIVIS), ο οποίοσ πρζπει να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα κάκε τμιματοσ, μαηί με τθν
πρόςκλθςθ.
Πλθροφορίεσ για τθν επικοινωνία με τουσ υπεφκυνουσ ςτα αντίςτοιχα τμιματα των Ιδρυμάτων CIVIS ςτον
πίνακα «τοιχεία Επικοινωνίασ υνεργαηόμενων Πανεπιςτθμίων CIVIS» ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΕΔ:
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html
φμφωνα με τισ οδηγίεσ τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ, θα πρζπει να υπάρχει πλήρησ διαφάνεια ωσ προσ
το ςφςτημα επιλογήσ φοιτητϊν. Για τον λόγο αυτό ζχει αποφαςιςτεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν χζςεων
και Ευρωπαϊκϊν Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων να γίνεται θ προκιρυξθ των κζςεων με ευρεία
δθμοςιότθτα και γνωςτοποίθςθ των κριτθρίων επιλογισ και να υπάρχει κατάλογοσ όλων των αιτθκζντων
φοιτθτϊν ανά τμιμα.



Ο κατάλογοσ επιλεγόμενων φοιτθτϊν κα πρζπει να καταρτιςτεί με μοριοδότθςθ και οι υποψιφιοι
να καταγραφοφν με ςειρά κατάταξθσ.
Επιλζξιμοι φοιτθτζσ που υπερβαίνουν τον αρικμό κζςεων που δίδεται από κάκε ςυνεργαηόμενο
ίδρυμα, κα μοριοδοτθκοφν και κα καταταχκοφν κανονικά ςτον κατάλογο ωσ επιλαχόντεσ, ζτςι
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Γηα παξάδεηγκα, θάπνην παλεπηζηήκην κπνξεί λα δίλεη 2 ζέζεηο γηα ηηο Αλζξσπηζηηθέο Επηζηήκεο, ην νπνίν είλαη έλα επξύ
γλσζηηθό πεδίν πνπ εμππεξεηεί αξθεηά ηκήκαηα ηνπ ΕΚΠΑ. Οη 2 απηέο ζέζεηο ζα θαιπθζνύλ από ηνπο θνηηεηέο κε ηελ
πςειόηεξε κνξηνδόηεζε κεηαμύ όισλ απηώλ ησλ ηκεκάησλ. Αλ θαη νη δύν πςειόηεξεο κνξηνδνηήζεηο αλήθνπλ ζην ίδην
ηκήκα, κόλν ε 1 ζέζε ζα δνζεί ζε απηό ην ηκήκα, έηζη ώζηε λα εμππεξεηεζνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα ηκήκαηα.
2
Βι. ζει. 5 ζρεηηθά κε ηα ππνρξεσηηθά θξηηήξηα επηινγήο.
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ϊςτε, εάν υπάρξουν ακυρϊςεισ αμζςωσ μετά τθν ανάρτθςθ των τελικϊν πινάκων επιλογισ, να
τουσ δοκεί θ δυνατότθτα να μετακινθκοφν κατά το εαρινό εξάμθνο.

Ποςό μηνιαίασ επιχορήγηςησ
Σο ποςό τθσ μθνιαίασ επιχοριγθςθσ των φοιτθτϊν που κα μετακινθκοφν ςτο εξωτερικό για
ςπουδζσ για το ζτοσ 2022-2023 κακορίηεται ανάλογα με τθ χϊρα υποδοχισ ωσ εξισ:
Ποςό μηνιαίασ
επιχορήγηςησ
(€/μήνα)

Ομάδα

Χϊρα

Ομάδα 1

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν,
Νορβθγία,
ουθδία,
Ηνωμζνο
Βαςίλειο,
Λουξεμβοφργο

520

Αυςτρία, Βζλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιςπανία,
Ελλάδα, Κφπροσ, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

470

Βουλγαρία, Κροατία, Δθμοκρατία τθσ Σςεχίασ,
Εςκονία, Λετονία, Λικουανία, Ουγγαρία, Πολωνία,
Ρουμανία, ερβία, λοβακία, λοβενία, Δθμοκρατία
τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ, Σουρκία

420

Χϊρεσ με υψθλό
κόςτοσ διαβίωςθσ

Ομάδα 2
Χϊρεσ με μεςαίο
κόςτοσ διαβίωςθσ

Ομάδα 3
Χϊρεσ με
χαμθλότερο κόςτοσ
διαβίωςθσ

Επιπλζον χρθματοδότθςθ προβλζπεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ για τουσ φοιτθτζσ με
λιγότερεσ ευκαιρίεσ με βάςθ οικονομικά και κοινωνικά κριτιρια.
Επίςθσ, επιπλζον χρθματοδότθςθ προβλζπεται για τουσ φοιτθτζσ με Ειδικζσ Ανάγκεσ για τθν
κάλυψθ τυχόν επιπρόςκετων δαπανϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κινθτικότθτασ ςτο εξωτερικό.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κα αναρτθκοφν ςτθ ςχετικι ενότθτα τθσ ιςτοςελίδασ του ΣΕΔ.
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Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ των φοιτητϊν ςτο πρόγραμμα Erasmus+
πουδζσ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ/αίτθςθσ ςτο πρόγραμμα ζχουν οι φοιτθτζσ που πλθροφν τισ ακόλουκεσ
προχποκζςεισ:
• Οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι τουλάχιςτον ςτο δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν
τθ ςτιγμι που υποβάλλουν τθν αίτθςθ.
• 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.
• Οι φοιτθτζσ πρζπει να ζχουν επίπεδο γλωςςομάθειασ τουλάχιςτον Β2 για τθ γλϊςςα διδαςκαλίασ
των προςφερόμενων μακθμάτων του Πανεπιςτθμίου υποδοχισ για τουσ ειςερχόμενουσ φοιτθτζσ
Erasmus+/CIVIS. Η πιςτοποίθςθ του επιπζδου γλωςςομάκειασ γίνεται αποκλειςτικά με τθν
προςκόμιςθ του αντίςτοιχου διπλϊματοσ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Φοιτθτζσ
που δεν ζχουν το αντίςτοιχο δίπλωμα γλωςςομάκειασ όταν υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο
Σμιμα τουσ δεν είναι επιλζξιμοι. Σα διπλϊματα που γίνονται δεκτά είναι αυτά τα οποία
αναγνωρίηει το ΑΕΠ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ). Οι φοιτθτζσ των Σμθμάτων ξζνθσ γλϊςςασ και
φιλολογίασ που δεν κατζχουν δίπλωμα γλωςςομάκειασ πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ
επιπζδου τουλάχιςτον Β2 από τον Πρόεδρο του Σμιματοσ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ των
Σμθμάτων ξζνθσ γλϊςςασ και φιλολογίασ δεν υποχρεοφνται να προςκομίςουν τθ βεβαίωςθ αυτι,
εφόςον θ γλϊςςα των μακιματων του Πανεπιςτθμίου υποδοχισ είναι αυτι του πτυχίου τουσ. Αν
το Πανεπιςτιμιο υποδοχισ απαιτεί επίπεδο ανϊτερο του Β2 (ι οριςτεί κάτι τζτοιο από τον
ακαδθμαϊκό υπεφκυνο CIVIS του ΕΚΠΑ), αυτό κα αποτελεί προχπόκεςθ επιλογισ για το
ςυγκεκριμζνο Πανεπιςτιμιο. Εάν απαιτεί επίπεδο κατϊτερο του Β2, τότε ιςχφει υποχρεωτικά ωσ
προχπόκεςθ επιλογισ το οριηόμενο από το ΕΚΠΑ Β2 επίπεδο γλωςςομάκειασ.

Διαδικαςία επιλογήσ των φοιτητϊν
Η διαδικαςία που ακολουκείται για τθν επιλογι των φοιτθτϊν με μοριοδότθςθ είναι θ ακόλουκθ:
1. Ανάρτηςη Προκήρυξησ Σμήματοσ
Με ευκφνθ των αρμόδιων μελϊν ΔΕΠ και διοικθτικϊν που ζχουν οριςκεί ωσ υπεφκυνοι για το πρόγραμμα
Erasmus+/CIVIS, ςυντάςςεται και αναρτάται θ Προκιρυξθ του Σμιματοσ, μζςω τθσ οποίασ ενθμερϊνονται
οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ για τα ςυνεργαηόμενα Πανεπιςτιμια, τισ προβλεπόμενεσ κζςεισ, τισ
θμερομθνίεσ υποβολισ αιτιςεων και απαραιτιτωσ τα κριτιρια επιλογισ.
Η προκιρυξθ του Σμιματοσ πρζπει υποχρεωτικά να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ και
αντίγραφό τθσ να ςταλεί ςτο Σμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν χζςεων -ΣΕΔ.
Τποχρεωτικά κριτήρια επιλογήσ φοιτητϊν ERASMUS+3
τθ μοριοδότθςθ των φοιτθτϊν πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα υποχρεωτικά κριτιρια που ακολουκοφν
κατά ςειρά βαρφτθτασ:
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Μόλν ηα ηκήκαηα πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ ην πξόβιεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζειίδα 2 θαη δελ ζα ρξεηαζηεί λα
κνηξαζηνύλ ζέζεηο κε άιια ηκήκαηα (όπσο ε Ιαηξηθή θαη ε Ννκηθή Σρνιή), κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα ζέζνπλ δηθά ηνπο
θξηηήξηα επηινγήο.
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Προπτυχιακοί φοιτητζσ
1. Μζςοσ όροσ βαθμολογίασ με βάςθ τθν αναλυτικι βακμολογία του φοιτθτι μετά τθν
τελευταία εξεταςτικι περίοδο ζωσ τθ ςτιγμι που κάνει αίτθςθ για μετακίνθςθ Erasmus+/CIVIS
.
2. Ποςοςτό μαθημάτων ςτα οποία ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ ζωσ τθ ςτιγμι που κάνει αίτθςθ για
μετακίνθςθ Erasmus+/CIVIS.
3. Ζτοσ φοίτηςησ κατά τθ ςτιγμι που κάνει αίτθςθ για μετακίνθςθ Erasmus+/CIVIS.
4. Επίπεδο γνϊςησ τησ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ (τίτλοσ επιπζδου Β2 ή
ανϊτερου).
Μεταπτυχιακοί φοιτητζσ
1. Βαθμόσ Πτυχίου
2. Μζςοσ όροσ βαθμολογίασ με βάςθ τθν αναλυτικι βακμολογία του φοιτθτι μετά τθν τελευταία
εξεταςτικι περίοδο.
3. Επίπεδο γνϊςησ τησ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ (τίτλοσ επιπζδου Β2 ή
ανϊτερου).
Τποψήφιοι διδάκτορεσ
1. Βαθμόσ Πτυχίου
2. Βαθμόσ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςησ
3. Επίπεδο γνϊςησ τησ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ (τίτλοσ επιπζδου Β2 ή
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.
Επίςθσ, είναι ςθμαντικό
υποψθφίων.

να προςτεκεί ςτθ διαδικαςία και να μοριοδοτθκεί θ ςυνζντευξθ των

Για να ολοκλθρωκεί θ επιλογι όςο το δυνατόν πιο ςωςτά, δίκαια και με διαφάνεια, τα κριτήρια και η
διαδικαςία πρζπει οπωςδήποτε να αναγραφοφν με ςαφήνεια τόςο ςτην προκήρυξη όςο και ςτον
πίνακα επιλογήσ φοιτητϊν.
2. Επιλογή φοιτητϊν ERASMUS+
1) Η διαδικαςία τθσ επιλογισ των φοιτθτϊν γίνεται από κάκε Σμιμα, με ςυνεργαςία των
ακαδθμαϊκϊν υπευκφνων και των αρμοδίων υπαλλιλων για το Erasmus+/CIVIS ςε κάκε
Γραμματεία. Κακϊσ ςτισ περιπτϊςεισ που αναφζρκθκαν ςτθ ςελίδα 2 κα πρζπει να γίνει επιλογι
από το ΣΕΔ μεταξφ φοιτθτϊν διαφορετικϊν τμθμάτων, τα τμιματα παρακαλοφνται να
μοριοδοτιςουν ςφμφωνα με τον Οδθγό Μοριοδότθςθσ Φοιτθτϊν Erasmus+/CIVIS πουδζσ 20222023 (υνθμμζνο: 3), προκειμζνου να ζχουν εφαρμοςτεί κοινά κριτιρια4.
Αφοφ εξεταςτοφν τα δικαιολογθτικά που ζχουν προςκομιςτεί ςτθ Γραμματεία, οι φοιτθτζσ
μοριοδοτοφνται και καταγράφονται με ςειρά κατάταξθσ ςε ζνα φφλλο excel για όλα τα Ιδρφματα
υποδοχισ «υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Επιλογήσ-Μοριοδότηςησ φοιτητϊν Erasmus+/CIVIS πουδζσ
2022-2023» (υνθμμζνο: 2). τον πίνακα, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, κα καταγραφοφν και κα
μοριοδοτθκοφν όλοι οι φοιτθτζσ που πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ.
4

Μόλν ηα ηκήκαηα πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ ην πξόβιεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζειίδα 2 θαη δελ ζα ρξεηαζηεί λα
κνηξαζηνύλ ζέζεηο κε άιια ηκήκαηα (όπσο ε Ιαηξηθή θαη ε Ννκηθή Σρνιή), κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα εθαξκόζνπλ άιινλ
ηξόπν κνξηνδόηεζεο.
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2) Ο «υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Επιλογισ-Μοριοδότθςθσ φοιτθτϊν Erasmus+/CIVIS πουδζσ 20222023» πρζπει να αποςταλεί από τισ Γραμματείεσ Σμθμάτων ςτο ΣΕΔ ωσ ςυνθμμζνο αρχείο με
email ςτο erasmus@uoa.gr ζωσ τθν Παραςκευή 1 Απριλίου 2022.
3) Η ςυμμετοχή των φοιτητϊν ςτο πρόγραμμα θα οριςτικοποιηθεί αφοφ γίνει ο τελικόσ ζλεγχοσ
των ςυγκεντρωτικϊν πινάκων επιλογήσ από το ΣΕΔ. Αμζςωσ μετά θα ειδοποιηθοφν οι
Γραμματείεσ για να αναρτήςουν τουσ Πίνακεσ ςτην ιςτοςελίδα του Σμήματοσ και να ξεκινήςει η
διαδικαςία τησ ενημζρωςησ των Πανεπιςτημίων υποδοχήσ (nomination). Για τα πανεπιςτιμια
CIVIS, θ διαδικαςία των nominations γίνεται από το ΣΕΔ.
Παράλλθλα, οι επιλεχκζντεσ φοιτθτζσ κα ενθμερωκοφν από το ΣΕΔ για τθν περαιτζρω διαδικαςία
που πρζπει να ακολουκιςουν για τθν επιχοριγθςι τουσ (θλεκτρονικι αίτθςθ, κατάκεςθ
δικαιολογθτικϊν) με αποςτολι θλεκτρονικοφ μθνφματοσ.
Για οποιεςδιποτε ςχετικζσ απορίεσ παρακαλϊ να επικοινωνιςετε με το Σμιμα Ευρωπαϊκϊν και
Διεκνϊν χζςεων.

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ,

Κακθγθτισ Δθμ. Καραδιμασ
 υπογραφι

Αντιπρφτανθσ Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων και Φοιτθτικισ Μζριμνασ
 Σο ζγγραφο με τθν πρωτότυπθ υπογραφι του Αντιπρφτανθ βρίςκεται ςτο αρχείο του ΣΕΔ.

υνθμμζνα:
1) «Πίνακασ υνεργαηόμενων Πανεπιςτθμίων ERASMUS+/CIVIS 2022-2023»
2) «υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Επιλογισ-Μοριοδότθςθσ φοιτθτϊν Erasmus+ CIVIS πουδζσ 2022-23»
3) «Οδθγόσ Μοριοδότθςθσ φοιτθτϊν Erasmus+/CIVIS πουδζσ 2022-2023»
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