Tμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παν/μιο Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Erasmus+ ακαδ. Έτο 2016-17
Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί) ενδιαφέρονται
να φοιτήσουν στα Πανεπιστήμια Università degli Studi di
Roma «La Sapienza» (προβλεπόμενες από τη συμφωνία
θέσεις 4, 1ου ή 2ου κύκλου, μήνες 5), Università degli
Studi di Catania (προβλεπόμενες από τη συμφωνία θέσεις
2, 1ου, 2ου ή 3ου κύκλου, μήνες 6) και Università degli
Studi di Torinο (προβλεπόμενες από τη συμφωνία θέσεις 5,
1ου ή 2ου κύκλου, μήνες 6) κατά το χειμερινό ή το εαρινό
εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
καλούνται να καταθέσουν αίτηση με πλήρη στοιχεία
(μεταξύ των οποίων τηλέφωνο και e-mail), αναλυτική
βαθμολογία, διπλώματα ξένων γλωσσών και πτυχία
Πανεπιστημίου (για μεταπτυχιακούς) το αργότερο μέχρι τις
22 Μαρτίου 2016. Για τα Παν/μια Ρώμης, Τορίνο και
Κατάνιας, οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο γραφείο της
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας και Ακαδημαϊκής Υπευθύνου
των Προγραμμάτων κ. Άννας Θέμου κατά τις ώρες
συνεργασίας ή στη Γραμματεία του Τμήματος.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής,
προσδιορίζονται στο σχετικό έγγραφο προς τους
Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους του Αναπληρωτή Πρύτανη,
Καθηγητή κ. Μπουραζέλη. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕRASMUS+ είναι οι φοιτητές
να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 12 τουλάχιστον μαθήματα.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε
στον σύνδεσμο: www.interel.uoa.gr/erasmus/sp.html
Για τους προπτυχιακούς φοιτητές κύριο κριτήριο επιλογής
αποτελεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους σε συνδυασμό

με τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ήδη περάσει και το
επίπεδο γνώσης της Ιταλικής. Για τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των μαθημάτων στα
οποία εξετάστηκαν επιτυχώς καθώς και ο βαθμός που
έλαβαν σε αυτά σε συνδυασμό με το βαθμό πτυχίου με το
οποίο εισήχθησαν στο Π.Μ.Σ. Για υποψήφιους διδάκτορες
θα ληφθεί υπόψη η βαθμολογία του πτυχίου τους καθώς και
τoυ μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης εφόσον υπάρχει.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει στην αίτησή τους να αναφέρουν το
ιταλικό Πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν
(σε περίπτωση που επιθυμούν περισσότερα του ενός θα
πρέπει να τα αναφέρουν με αριθμό προτεραιότητας) καθώς
και αν επιθυμούν μετακίνηση κατά το εαρινό ή το χειμερινό
εξάμηνο.
Για την ενημέρωση των φοιτητών, αναρτώνται
1. Πρόσκληση για επιλογή εξερχομένων φοιτητών στο
πλαίσιο του Προγράμματος - Προϋποθέσεις,
διαδικασία, κριτήρια επιλογής κ.λπ.
2. Πίνακες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων Υποδοχής
3. Πίνακας μετακινούμενων φοιτητών κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (Συνολικές θέσεις για το
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 8).

