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Πρόγραμμα Erasmus+ - Προκήρυξη Υποτροφιών Φοιτητών για
ΣΠΟΥΔΕΣ
στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2015-2016
To Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, θέσεις
για την κινητικότητα φοιτητών για Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2015-2016.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές έχουν οι φοιτητές όλων των
κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) με βασικές
προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης:
 Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εν προκειμένω της
Ελλάδας)
 Να είναι υπήκοοι άλλων χωρών, εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Σπουδών του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
http://erasmus.aegean.gr/el/content/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AD%CF
%82-%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.
 Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο ½ των
μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών μέχρι τη στιγμή της υποβολής
στη Γραμματεία της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης για
μετακινούμενους με το Πρόγραμμα
 Να έχουν αποδεδειγμένα 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 προπτυχιακοί φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο πρώτο
έτος σπουδών και να μην υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών.
Οι μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών/τριων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από
01/06/2015 έως και 30/9/2016. Επιλέξιμη περίοδος σπουδών είναι κατ’ ελάχιστον οι 3 μήνες
με μέγιστο διάστημα τους 12 μήνες.
Το ποσό της υποτροφίας διαφέρει από χώρα σε χώρα και ορίζεται από την Εθνική Μονάδα
(ΙΚΥ). Ο πίνακας με τα ποσά ανά χώρα για το ακαδ. έτος 2015-2016 βρίσκονται στο
http://erasmus.aegean.gr/el/node/416.
Πληροφορίες για τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα υποδοχής και τα κριτήρια επιλογής των
υποψηφίων:http://erasmus.aegean.gr/el/content/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%A
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D%CF%82-%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.
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
19/3/2015 έως και 09/04/2015.

στο

https://proposals.aegean.gr/erasmus2015

από

Απαραίτητα δικαιολογητικά (αναρτώνται ηλεκτρονικά):
Α) Προπτυχιακοί φοιτητές
 Αίτηση (Διατίθεται στο σύνδεσμο https://proposals.aegean.gr/erasmus2015). Οι
φοιτητές κάνουν εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού τους που τους έχουν
χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 Βεβαίωση Γραμματείας (Χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Χωρίς επικύρωση)
Β) Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 Αίτηση (Διατίθεται στο σύνδεσμο https://proposals.aegean.gr/erasmus2015). Οι
φοιτητές κάνουν εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού τους που τους έχουν
χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 Βεβαίωση Γραμματείας (Χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος)
 Φωτοτυπία πρώτου πτυχίου (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Χωρίς επικύρωση)
 Έγκριση του/της Διευθυντή/τριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για
τη συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στο πρόγραμμα κινητικότητας
Γ) Υποψήφιοι Διδάκτορες
 Αίτηση (Διατίθεται στο σύνδεσμο https://proposals.aegean.gr/erasmus2015). Οι
υποψήφιοι διδάκτορες κάνουν εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού τους που
τους έχουν χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 Βεβαίωση Γραμματείας (Χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος)
 Φωτοτυπία πρώτου πτυχίου (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Χωρίς επικύρωση)
 Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία αναγράφονται:
 Το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
 Η έγκριση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη συμμετοχή
του/της υποψηφίου/ας διδάκτορος στο πρόγραμμα κινητικότητας
 Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο/η υποψήφιος/α θα αποτελέσει
μέρος της ερευνητικής του/της εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής
διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του/της.
Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο ERASMUS+, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου,
Μυτιλήνη, τηλ. 2251036118, 36165 (Ρ. Ματζουράνη ή Β.Χίου). Email: erasmus@aegean.gr.
H Αναπληρώτρια Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
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