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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ 2018-19
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/τριών με
τα Πανεπιστήμια:
- Università degli Studi di Catania
- Università del Salento di Lecce
- Università degli Studi del Molise
- Università L’Orientale di Napoli
- Université de Nice Sophia Antipolis
- Università Sapienza di Roma
- Università per Stranieri di Perugia
- Juraj Dobrila University of Pula
- Università per Stranieri di Siena
- Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Catania
Θέσεις: 2
Επίπεδα: 1 (προπτυχιακό), 2 (μεταπτυχιακό), 3 (διδακτορικό)
Διάρκεια σπουδών: 6 μήνες
Υπεύθυνη: κα. Α. Θέμου
Università del Salento di Lecce
Θέσεις: 2
Επίπεδα: 1 (προπτυχιακό), 2 (μεταπτυχιακό), 3 (διδακτορικό)
Διάρκεια σπουδών: 6 μήνες
Υπεύθυνη: κα D. Minniti-Γκώνια

Università degli Studi del Molise
Προβλεπόμενες θέσεις: 2
Επίπεδα: 1 (προπτυχιακό), 2 (μεταπτυχιακό)
Διάρκεια σπουδών: 6 μήνες
Υπεύθυνη: κα. Α. Θέμου
Università Orientale di Napoli
Προβλεπόμενες θέσεις: 2
Επίπεδα: 1 (προπτυχιακό), 2 (μεταπτυχιακό), 3 (διδακτορικό)
Διάρκεια σπουδών: 5 μήνες
Υπεύθυνη: κα D. Minniti-Γκώνια
Université de Nice Sophia Antipolis
Προβλεπόμενες θέσεις: 3
Επίπεδα: 1 (προπτυχιακό), 2 (μεταπτυχιακό), 3 (διδακτορικό)
Διάρκεια σπουδών: 6 μήνες
Υπεύθυνος: κ. Γ. Παγκράτης
Università per Stranieri di Perugia
Προβλεπόμενες θέσεις: 2
Επίπεδα: 1 (προπτυχιακό), 2 (μεταπτυχιακό), 3 (διδακτορικό)
Διάρκεια σπουδών: 6 μήνες
Υπεύθυνη: κα D. Minniti-Γκώνια
Juraj Dobrila University of Pula
Προβλεπόμενες θέσεις: 2
Επίπεδα: 1 (προπτυχιακό), 2 (μεταπτυχιακό)
Διάρκεια σπουδών: 6 μήνες
Υπεύθυνη: κα D. Minniti-Γκώνια
Università Sapienza di Roma
Προβλεπόμενες θέσεις: 4
Επίπεδα: 1 (προπτυχιακό), 2 (μεταπτυχιακό)
Διάρκεια σπουδών: 5 μήνες
Υπεύθυνη: κα. Α. Θέμου
Università per Stranieri di Siena
Προβλεπόμενες θέσεις: 2
Επίπεδα: 1 (προπτυχιακό), 2 (μεταπτυχιακό), 3 (διδακτορικό)
Διάρκεια σπουδών: 6 μήνες
Υπεύθυνη: κα D. Minniti-Γκώνια

Università degli Studi di Torino
Προβλεπόμενες θέσεις: 5
Επίπεδα: 1 (προπτυχιακό), 2 (μεταπτυχιακό)
Διάρκεια σπουδών: 9 μήνες
Υπεύθυνη: κα. Α. Θέμου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας παρακαλούνται να υποβάλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:
Τη συμπληρωμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος (με φωτογραφία) (βλ.
Παράρτημα 1).
Αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από τη Γραμματεία (αποδεικνύει
τη βαθμολογία και την επιτυχία σε 2 μαθήματα γλώσσας)
Αντίγραφο πτυχίου (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους
διδάκτορες), Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (για
υποψήφιους διδάκτορες)
Δίπλωμα γνώσης της Ιταλικής. (Προσοχή: επιπρόσθετο κριτήριο
επιλογής είναι η επιτυχία σε δύο (2) μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας, βλ.
και παρακάτω «Διαδικασία επιλογής»)
Ένα σύντομο κείμενο (Personal Statement, μέχρι 250 λέξεις) στα
Ιταλικά που να αιτιολογεί γιατί επιθυμούν να συμμετέχουν στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι περιμένουν να αποκομίσουν από αυτό.
Προθεσμία υποβολής: Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Το Πανεπιστήμιο χορηγεί στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
15 υποτροφίες. Επισημαίνεται ότι οι 15 υποτροφίες (πραγματικός
αριθμός) που αποφασίστηκε να δοθούν στο Τμήμα δεν
ανταποκρίνονται στον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων που
αναφέρονται στις δι-ιδρυματικές συμφωνίες Erasmus+ που έχουν
συναφθεί μεταξύ των Παν/μίων καθώς και των προβλεπόμενων μηνών
μετακίνησης από αυτές. Επιπλέον η διάρκεια της περιόδου σπουδών
«δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ανά φοιτητή, ενώ
η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρεις μήνες». Η κατάταξη των
υποψηφίων θα είναι ενιαία. Όσοι προκριθούν με βάση τα παρακάτω
προσόντα, τη Δευτέρα 26 Μαρτίου θα κληθούν στη Γραμματεία να
οριστικοποιήσουν την επιλογή τους ή να επιλέξουν Πανεπιστήμιο στο
οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα. Στην αίτηση δεν
αναγράφεται υποχρεωτικά η επιλογή του Πανεπιστημίου.

Θα μοριοδοτηθούν και θα καταταχθούν κανονικά στον κατάλογο και
επιλέξιμοι φοιτητές που υπερβαίνουν τον αριθμό που έχει δοθεί στο
Τμήμα, ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο
εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Υπάρχει και η δυνατότητα
μετακίνησης φοιτητών χωρίς επιχορήγηση (Ζero grant), με τα ίδια
δικαιώματα και υποχρεώσεις με εκείνους που θα χρηματοδοτηθούν.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)
- Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή είναι οι φοιτητές/τριες να
έχουν περατώσει το πρώτο έτος σπουδών τους και να έχουν εξεταστεί
επιτυχώς τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus+ σε
τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών (12
μαθήματα) (όχι απαραίτητα του πρώτου έτους).
Αν βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω θα
πρέπει να χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία αντιστοιχούν
τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ΕCTS credits).
Κριτήρια επιλογής
- Υψηλός μέσος όρος βαθμολογίας (ΜΟΒ) και αριθμός μαθημάτων
- Η επιτυχία σε δύο (2) μαθήματα Γλώσσας ή Κρατικό
πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή CILS B2 ή CELI 3.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή είναι οι φοιτητές/τριες να
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Α΄ εξάμηνο των σπουδών τους στο
ΠΜΣ.
Κριτήρια επιλογής
- Βαθμός πτυχίου
- Μέσος όρος βαθμολογίας (ΜΟΒ) με βάση την αναλυτική
βαθμολογία μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.
- Επίπεδο γνώσης της Ιταλικής γλώσσας (Β2) ή πτυχίο Τμήματος
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)
- Βαθμός πτυχίου.
- Βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος.

- Επίπεδο γνώσης της Ιταλικής γλώσσας (Β2) ή πτυχίο Τμήματος
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Προπτυχιακοί φοιτητές: Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων με βάση
την αναλυτική βαθμολογία που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της
τελευταίας εξεταστικής περιόδου σε συνδυασμό με τον αριθμό
μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς, σύμφωνα με τον τύπο
ΜΟΒ+Αποτέλεσμα του λόγου α-x/x όπου α=αριθμός μαθημάτων και
x=1/4 του συνολικού αριθμού μαθημάτων που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών με βάση το πρόγραμμα του
έτους εισαγωγής.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Mέσος όρος βαθμού πτυχίου και μέσου όρου
βαθμολογίας μαθημάτων με βάση την αναλυτική βαθμολογία που
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της τελευταίας εξεταστικής περιόδου
σε συνδυασμό με τον αριθμό μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί
επιτυχώς, σύμφωνα με τον τύπο ΜΟΒ+Αποτέλεσμα του λόγου α-x/x
όπου α=αριθμός μαθημάτων και x=1/4 του συνολικού αριθμού
μαθημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος
σπουδών με βάση το πρόγραμμα του έτους εισαγωγής.
Υποψήφιοι διδάκτορες: Μέσος όρος βαθμού πτυχίου και βαθμού
διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
δεν κατέχει Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, υπολογίζεται ο βαθμός
πτυχίου.
Για όλους του υποψήφιους
Δίπλωμα Γλώσσας διδασκαλίας στο Παν/μιο Υποδοχής: Β2 1 μόριο, C1 2
μόρια, C2 (ή πτυχίο Τμήματος Ιταλικής για μεταπτυχιακούς και
υποψήφιους διδάκτορες) 3 μόρια
Δίπλωμα δεύτερης γλώσσας επίπεδο Β2 ή ανώτερο 1 μόριο.
Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το συγκεκριμένο πρόγραμμα
για σπουδές ή πρακτική άσκηση, όπως και όσοι έχουν δηλώσει ως τόπο
μετακίνησης τον τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους έχουν
χαμηλή προτεραιότητα (- 1,5 μόριο για κάθε περίπτωση) ενώ η
συνολική διάρκεια μετακίνησης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 12 μήνες.

Πληροφορίες για τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και τα
προγράμματα σπουδών τους υπάρχουν στο διαδίκτυο και οι
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα συμβουλευτούν:
- Università
degli
Studi
di
Catania:
www.unict.it
(www.unict.it/en/international/erasmus-study-students,
www.disum.unict.it και www.italstra.unict.it)
- Università del Salento di Lecce: www.beniculturali.unisalento.it/
- Università degli Studi del Molise (έδρα Campobasso) :
http://www.unimol.it (http://dipscienzeumanistiche.unimol.it,
http://www.unimol.it/didattica/)
- Università L’Orientale di Napoli: www.unior.it
- Université de Nice Sophia Antipolis: www.unice.fr
(http://www.unice.fr/faculte-des-lettres-arts-scienceshumaines/presentation; http://www.unice.fr/faculte-des-lettresarts-sciences-humaines/contenus-riches/documentstelechargeables/fichiers-departements/departement-ditalien)
- Università Sapienza di Roma: www.uniroma1.it (en.uniroma1.it,
www.lettere.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-dilaurea,
www.uniroma1.it/students-coming-sapienza,
www.uniroma1.it/internazionale/erasmusincoming)
- Università per Stranieri di Perugia: www.unistrapg.it
(https://www.unistrapg.it/node/29,
https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/orientamento/g
uida-dello-studente.pdf)
- Juraj Dobrila University of Pula: international.office@unipu.hr
(www.unipu.hr/index.php.id=1353&L=0)
- Università per Stranieri di Siena: www.unistrasi.it/
- Università degli Studi di Torino www.unito.it (https://en.unito.it,
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospitiinternazionali,
https://en.unito.it/internationalrelations/students-mobility,
www.studium.unito.it,
https://www.scienzeumanistiche.unito.it)
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+ θα βρείτε στον
σύνδεσμο www.interel.uoa.gr/erasmus/sp.html

Παράρτημα 1

Ακαδημαϊκό έτος ......................

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ*
* Να συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία

Ονοματεπώνυμο:
.............................................................................................................................
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:
........................................................................................................
Διεύθυνση Αθήνας (αν είναι διαφορετική):
...................................................................................
Τηλ.: ............................................................
e-mail: ...................................................................
Εξάμηνο φοίτησης: .................................... Αριθμός μητρώου: ............................................

Μέσος όρος βαθμολογίας:

Αριθμός μαθημάτων:

Πανεπιστήμιο επιλογής (μόνο ένα):

