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Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+
(σπουδές ή πρακτική άσκηση) θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:
Οι φοιτητές που μετακινούνται στο εξωτερικό είναι πρεσβευτές του Τμήματος και
του Πανεπιστημίου μας στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, το Τμήμα μας επιδιώκει να
στείλει στο εξωτερικό φοιτητές οι οποίοι όχι μόνον θα αποκομίσουν δεξιότητες και
προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην μελλοντική τους, προσωπική σταδιοδρομία,
αλλά και που θα συμβάλουν στις στοχεύσεις και την ανάδειξη του Τμήματός μας και
του Πανεπιστημίου γενικότερα όσον αφορά στην εμβέλειά τους, τις διεθνείς
συνεργασίες και τις σχέσεις τους με άλλα ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού.
Επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αίτηση συμμετοχής όπως
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, το Τμήμα
Φιλολογίας ζητά από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ένα βιογραφικό σημείωμα και
μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter). Στην επιστολή,
γραμμένη στα ελληνικά, οι υποψήφιοι θα αυτοπαρουσιάζονται, θα αναδεικνύουν την
προσωπικότητά τους και τις ακαδημαϊκές, επαγγελματικές, κοινωνικές ή άλλες
δεξιότητές τους και θα εκθέτουν τα κίνητρα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
καθώς και το πώς η κινητικότητα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εγγράφεται
στα σχέδιά τους για το μέλλον. Η επιστολή θα πρέπει να είναι αυστηρά προσωπική
και όχι τυποποιημένη.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεων οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική
συνέντευξη από την επιτροπή Erasmus του Τμήματος.
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των φοιτητών που κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα
Erasmus είναι αυξημένος σε σχέση με την χρηματοδότηση που λαμβάνει κάθε
Πανεπιστήμιο. Κατά συνέπεια, το Τμήμα Φιλολογίας θα προβεί σε κατάταξη των
υποψηφίων σε τρείς κατηγορίες, ανάλογα με τη χρηματοδότηση που θα λάβει: σε
φοιτητές επιλεγέντες στην αρχική φάση του προγράμματος, σε φοιτητές επιλαχόντες
(σε περίπτωση συμπληρωματικής χρηματοδότησης) και σε φοιτητές απορριφθέντες.
Όπως έχει καταστεί γνωστό κατά τις διάφορες ενημερωτικές, δημόσια και κατ’ ιδίαν,
συναντήσεις, επαναλαμβάνεται και εδώ ότι σημαντική προϋπόθεση για την
συγκρότηση και κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας είναι οι συμβουλευτικές

συζητήσεις με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καθώς και με τον Τμηματικό Υπεύθυνο ο
οποίος θα πρέπει να είναι ενήμερος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
Δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ενεργή ακαδημαϊκή παρουσία
(συμμετοχή στις ακαδημαϊκές και άλλες δραστηριότητες του Τμήματος).
Δίνεται επίσης προτεραιότητα στους φοιτητές που βρίσκονται στο πλαίσιο της
κανονικής φοίτησης των προβλεπόμενων ετών σπουδών ή στο τέλος των σπουδών
τους, στην περίπτωση της πρακτικής άσκησης, και των οποίων οι ακαδημαϊκές
επιδόσεις είναι ικανοποιητικές.
Δίνεται, τέλος, προτεραιότητα στους φοιτητές για τους οποίους προσδοκάται ότι θα
αποκομίσουν μέγιστα οφέλη από την κινητικότητα σε σχέση με το στάδιο στο οποίο
βρίσκονται οι σπουδές τους: Για τους προπτυχιακούς φοιτητές οι δευτεροετείς (του
χρόνου τριτοετείς) και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι τελειόφοιτοι.
Λαμβάνεται υπόψη η γενικότερη εικόνα της υποψηφιότητας έτσι όπως αυτή
συγκροτείται από την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή, το χρόνο σπουδών, το
προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό, το βιογραφικό σημείωμα και τη
συνοδευτική επιστολή και γενικά τον συνολικό φάκελο του φοιτητή. Η ουσιαστική
γλωσσομάθεια έτσι όπως θα βεβαιωθεί στην προφορική συνέντευξη είναι
απαραίτητη. Για την πρακτική άσκηση, η συνάφεια του αντικειμένου πρακτικής και
οι μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές που αυτή διανοίγει είναι εξαιρετικά
σημαντικοί παράγοντες. Τέλος, λαμβάνονται υπόψη και οι προτεραιότητες του
Τμήματος Φιλολογίας σε σχέση με διεθνείς επιστημονικές ερευνητικές ή άλλες
συνεργασίες που έχει αναπτύξει.
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