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ΚΟΠΟ ΣΙ ΠΟΤΔΕ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (Σχέδιο 2022) 
(ΑΠΟΦΑΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 823/28-06-2022) 

Οη θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα κεηαθηλεζνχλ κε ην πξφγξακκα Erasmus+ 

(ζπνπδέο ή πξαθηηθή άζθεζε) ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο ηα εμήο:  

Οη θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη ζην εμσηεξηθφ είλαη πξεζβεπηέο ηνπ Τκήκαηνο θαη 

ηνπ Παλεπηζηήκηνπ καο ζην εμσηεξηθφ. Καηά ζπλέπεηα, ην Τκήκα καο επηδηψθεη λα 

ζηείιεη ζην εμσηεξηθφ θνηηεηέο νη νπνίνη φρη κφλνλ ζα απνθνκίζνπλ δεμηφηεηεο θαη 

πξνζφληα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ κειινληηθή ηνπο, πξνζσπηθή ζηαδηνδξνκία, 

αιιά θαη πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηηο ζηνρεχζεηο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ Τκήκαηφο καο θαη 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γεληθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ εκβέιεηά ηνπο, ηηο δηεζλείο 

ζπλεξγαζίεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιια ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ   

Ε                            πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, φπσο 

απηή είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο  ηεχζπλζεο  ηεζλψλ  ρέζεσλ, ην Τκήκα 

 ηινινγίαο δεηά απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο έλα                     θαη 

κία                                  (motivation letter).  ηελ επηζηνιή απηή, 

γξακκέλε ζηα ειιεληθά, νη ππνςήθηνη ζα απηνπαξνπζηάδνληαη, ζα αλαδεηθλχνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη ηηο αθαδεκατθέο, επαγγεικαηηθέο, θνηλσληθέο ή άιιεο 

δεμηφηεηέο ηνπο θαη ζα εθζέηνπλ ηα θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα 

θαζψο θαη ην πψο ε θηλεηηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εγγξάθεηαη 

ζηα ζρέδηά ηνπο γηα ην κέιινλ    επηζηνιή ζα πξέπεη λα είλαη απζηεξά πξνζσπηθή 

θαη φρη ηππνπνηεκέλε    

 εηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο αηηήζεσλ νη ππνςήθηνη ζα θιεζνχλ ζε           

           απφ ηελ          Erasmus ηνπ Σ        Φ         .  

                                                                                

                                                                       

                                                                           

                                                                            

                                                                                    

                                                                          

 πσο θαζίζηαηαη γλσζηφ θαηά ηηο δηάθνξεο ελεκεξσηηθέο, δεκφζηα θαη θαη  ηδίαλ, 

ζπλαληήζεηο, θαη επαλαιακβάλεηαη θαη εδψ, ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ζπγθξφηεζε θαη θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο είλαη νη ζπκβνπιεπηηθέο 

ζπδεηήζεηο κε κέιε   Π ηνπ Τκήκαηνο θαζψο θαη κε ηνλ Τκεκαηηθφ  πεχζπλν ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο   

 α πξνθξηζνχλ νη θνηηήηξηεο θνηηεηέο πνπ πιεξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα  πξβ  θαη ζρεηηθφ πίλαθα ζην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ)   



  )  ίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο νη νπνίνη έρνπλ ελεξγή αθαδεκατθή 

παξνπζία  ζπκκεηνρή ζηηο αθαδεκατθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο)    

 )  ίλεηαη επίζεο πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην πιαίζην ηεο 

θαλνληθήο θνίηεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εηψλ ζπνπδψλ ή ζην ηέινο ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο, ζηελ πεξίπησζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θαη ησλ νπνίσλ νη αθαδεκατθέο 

επηδφζεηο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο   

(3)  ίλεηαη, ηέινο, πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο γηα ηνπο νπνίνπο πξνζδνθάηαη φηη 

ζα απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα νθέιε απφ ηελ θηλεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην ζηάδην ζην 

νπνίν βξίζθνληαη νη ζπνπδέο ηνπο  γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο νη δεπηεξνεηείο 

 ηξηηνεηείο θαηά ην επφκελν έηνο πνπ ζα ιάβεη ρψξα ε θηλεηηθφηεηα) θαη γηα ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο νη ηειεηφθνηηνη    

 πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλεηαη ππφςε ε γεληθφηεξε εηθφλα ηεο ππνςεθηφηεηαο έηζη 

φπσο απηή ζπγθξνηείηαη απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ηνπ θνηηεηή, ηνλ ρξφλν 

ζπνπδψλ, ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, ην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα θαη ηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή θαη γεληθά ηνλ                     

           νπζηαζηηθή γισζζνκάζεηα, έηζη φπσο ζα βεβαησζεί θπξίσο ζηελ 

πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, είλαη πξνθαλψο απαξαίηεηε   ηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ε 

ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξαθηηθήο θαη νη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο πνπ απηή δηαλνίγεη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο  Τέινο, 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο  ηινινγίαο ζε ζρέζε κε 

δηεζλείο επηζηεκνληθέο εξεπλεηηθέο ή άιιεο ζπλεξγαζίεο πνπ έρεη αλαπηχμεη.  

Α/Α                       Δ       Α           Μ     (       )  

1 Τν πειίθνλ ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία 

εμεηάζηεθε επηηπρψο ε θνηηήηξηα ν θνηηεηήο πξνο ηα 

εμάκελα ζπνπδψλ γηα ηα νπνία έρνπλ αλαθνηλσζεί νη 

βαζκνινγίεο 

  

35 κφξηα 

2  έζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία 

εμεηάζηεθε επηηπρψο ε θνηηήηξηα ν θνηηεηήο  

 

35 κφξηα 

3  πηζηνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  ζε ζπλάξηεζε θαη κε 

ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ην εμάκελν ζπνπδψλ) 

 

20 κφξηα 

4  νξέαο επηινγήο  

 

10 κφξηα 

 

 

  Τκεκαηηθψο  πεχζπλε Erasmus 

Αγγέια  ηψηε,  πίθνπξε Καζεγήηξηα 

 


