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Θέμα: “Πρόγραμμα Erasmus+”  
Προκήρυξη Υποτροφιών Φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό κατά το Ακαδημαϊκό έτος 
2014-2015”   
 

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ την 
κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2014-2015  
(Student Mobility for Studies). 
Οι μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως και τις 
30/9/2015. Επιλέξιμη περίοδος είναι κατ’ ελάχιστον οι 3 μήνες με μέγιστο διάστημα τους 12 
μήνες. 
 
Πληροφορίες για τα κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο 
http://erasmus.aegean.gr/el/content/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AD%CF%8
2-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82 
 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές, έχουν οι  φοιτητές όλων 
των κύκλων σπουδών  

 προπτυχιακό,  

 μεταπτυχιακό,  

 διδακτορικό, 
με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης 

 Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα 
 Να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 Nα έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο ½ των μαθημάτων του ενδεικτικού 

προγράμματος σπουδών μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης στη 
Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης για 
μετακινούμενους με το Πρόγραμμα. (προπτυχιακοί φοιτητές) 

 Να έχουν αποδεδειγμένη 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 
 

  Οι υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο πρώτο έτος σπουδών και 
να μην υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών (προπτυχιακοί φοιτητές) 
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Τα Ιδρύματα Υποδοχής με τα οποία συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βρίσκονται στο   
http://erasmus.aegean.gr/el/institutions/students 
 
Το ποσό της υποτροφίας διαφέρει από χώρα σε χώρα και ορίζεται από την Εθνική Μονάδα 
(ΙΚΥ). Ο πίνακας με τα ποσά ανά χώρα βρίσκονται στο 
http://erasmus.aegean.gr/el/files/grantshigher20142015docx-0 
 
Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούνται και 
μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 
 
 

Προπτυχιακοί Φοιτητές 
 
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 [2 μόρια] 
Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια 
 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
 
Ο βαθμός 1ου πτυχίου [ x 10 μόρια] 
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 [2 μόρια] 
Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια 
 
Υποψήφιοι Διδάκτορες 
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των Υποψηφίων Διδακτόρων 
 
Ο βαθμός του 1ου πτυχίου [ x 10 μόρια] 
Ο βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [ x 10 μόρια] 
Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια] 
Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια 
 
 

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές οι οποίοι είχαν μετακινηθεί τα προηγούμενα 
Ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS είτε σε προπτυχιακό, 
είτε σε μεταπτυχιακό /διδακτορικό κύκλο σπουδών θα έπονται στον πίνακα 
κατάταξης. 
 
 
Συμπληρωματικά κριτήρια δύνανται να τεθούν με απόφαση της Συνέλευσης του κάθε 
Τμήματος κατόπιν  εισήγησης του Τμ. Υπευθύνου. 
Τα συμπληρωματικά κριτήρια θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Τμημάτων.  
 

 
 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για 
το σκοπό αυτό  (με σκαναρισμένα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά)   από τις 
6/5/2014 έως 31/5/2014. 
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Οι φοιτητές θα κάνουν εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού τους που τους 
έχουν χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στον παρακάτω σύνδεσμο 
https://proposals.aegean.gr/erasmus_2014/ 
 
 Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους πριν την υποβολή της αίτησής τους να έχουν επισκεφθεί 
την ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus για ενημέρωση  
 

Το Γραφείο Erasmus παραμένει στη διάθεση των υποψηφίων για κάθε πληροφορία ή 
διευκρίνιση. 22510-36118 και 210-6492205) 
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από Ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από 
τον κ. Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ένα Εκπρόσωπο 
εκ των Τμηματικών Υπευθύνων κάθε Σχολής και ένα Διοικ. Υπάλληλο από το Γραφείο 
ERASMUS. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν  από το Γραφείο Erasmus εντός του πρώτου 
15νθημέρου του Ιουνίου.  

Συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

Α) Προπτυχιακό 

Βεβαίωση Ακαδημαϊκής Επίδοσης για μετακινούμενους με το Πρόγραμμα Erasmus+ 
(Γραμματεία Τμήματος) 

Φωτοτυπία πτυχίων ξένων γλωσσών 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 

 

Β) Μεταπτυχιακό 

Βεβαίωση Ακαδημαϊκής Επίδοσης για μετακινούμενους με το Πρόγραμμα Erasmus+ 
(Γραμματεία Τμήματος) 

Φωτοτυπία πρώτου πτυχίου 

Φωτοτυπία πτυχίων ξένων γλωσσών 

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Έγκριση του Δ/ντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για την συμμετοχή του 
υποψηφίου (Γραμματεία Τμήματος) 

 

Γ) Υποψήφιοι Διδάκτορες 

Βεβαίωση Ακαδημαϊκής Επίδοσης για μετακινούμενους με το Πρόγραμμα Erasmus+ 
(Γραμματεία Τμήματος) 

 Φωτοτυπία πρώτου πτυχίου 

Φωτοτυπία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

Φωτοτυπία πτυχίων ξένων γλωσσών  

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου  

Βεβαίωση της Τριμελούς  Συμβουλευτικής Επιτροπής (Γραμματεία Τμήματος) στην οποία να 
αναγράφονται: 

 Το θέμα της διατριβής  
 Η έγκριση της Επιτροπής για τη συμμετοχή  
 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 διδακτορικών του σπουδών  
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