ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Επικοινωνία: Επικ. Καθηγήτρια Φαίη Αντωνίου
τηλ. 210 727 7455
email: fayeantoniou@eds.uoa.gr :

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Αληαιιαγήο
Φνηηεηώλ (E R A S M U S + ) γηα θνίηεζε ζην εαξηλό εμάκελν 2020-21 ζηα
Παλ/κηα κέιε ηεο ζπκκαρίαο Παλ/κίωλ CIVIS
Δλεκεξψλνπκε ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθνχο, κεηαπηπρηαθνχο θαη ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο) πνπ
ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Αληαιιαγήο Φνηηεηψλ (πξόγξακκα
Erasmus+ CIVIS) γηα ην εαξηλφ εμάκελν 2020-2021 φηη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ
αίηεζε λα κεηαβνχλ ζε θάπνην απφ ηα ζπκκεηέρνληα Παλ/κηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ
Γηθηχνπ ζπλεξγαζίαο κε ηελ επσλπκία CIVIS-‘Παλεπηζηήκην Πνιηηώλ ηεο
Δπξώπεο’ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο “EUROPEAN
UNIVERSITY”, ε νπνία απνηειεί δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+.
Σα Παλεπηζηήκηα είλαη:
 ην Παλεπηζηήκην Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαιιία),
 ην Διεχζεξν Παλεπηζηήκην ησλ Βξπμειιψλ, Université Libre de Bruxelles
(Βξπμέιιεο, Βέιγην),
 ην Παλεπηζηήκην ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, Universitatea din București
(Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία),
 ην Απηόλνκν Παλεπηζηήκην ηεο Μαδξίηεο, Universidad Autónoma de
Madrid (Μαδξίηε, Ιζπαλία),
 ην Sapienza Università di Roma (Ρψκε, Ιηαιία),
 ην Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Σίκπηγθελ, Γεξκαλία).
(Σο Πανεπιζηήμιο ηης ηοκτόλμης δεν ζσμμεηέτει ζε ασηή ηην πρόζκληζη)

Θα επηιεγνχλ 6 θνηηεηέο, έλαο θνηηεηήο γηα θάζε παλεπηζηήκην, εθφζνλ ππάξρεη ην
αληίζηνηρν Σκήκα.
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ CIVIS https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia
ππάξρεη παξαπνκπή ζε θάζε Παλεπηζηήκην φπνπ κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρνιέο θαη ηα Σκήκαηά ηνπο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαζψο
θαη ηε γιψζζα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα (δει. αλ είλαη
ε γιψζζα ηεο ρψξαο ή/θαη ε αγγιηθή γηα εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο Erasmus θαη ην
απαηηνχκελν επίπεδν γισζζνκάζεηαο). Δπηπιένλ, αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
πξνυπνζέζεηο θάζε Ιδξχκαηνο γηα ηελ απνδνρή θνηηεηψλ ERASMUS (ζέζεηο, θχθιν
ζπνπδψλ,
γιψζζα
δηδαζθαιίαο
θ.α.)
αλαθέξνληαη
ζηνλ
πίλαθα:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z1oqoqWXNyiuicDdLXTUaqamU3ujo
WAmmQe9Pi6j4ls/edit#gid=0

Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηωλ θνηηεηώλ ζην πξόγξακκα Erasmus+
Σπνπδέο
ηε δηαδηθαζία αηηήζεσλ θαη επηινγήο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θνηηεηέο πνπ
πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
• Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο: α) πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ηνπιάρηζηνλ ζην
δεχηεξν έηνο ζπνπδψλ ηε ζηηγκή πνπ ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε θαη β) λα έρνπλ
εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ηνπιάρηζηνλ ηφζα καζήκαηα φζα αληηζηνηρνχλ
αξηζκεηηθά ζε έλα έηνο ζπνπδψλ.
• Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο: λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ην α' εμάκελν ησλ
ζπνπδψλ ηνπο ζην ΠΜ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη, επνκέλσο λα θνηηνχλ
ζην 3ν εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο.
• Γηα ηελ επηινγή ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ είλαη απαξαίηεηε ε αηηηνινγεκέλε
εηζήγεζε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία ζα
αλαγξάθεηαη ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη ην πξφγξακκα πνπ
ζα αθνινπζήζεη ν ππνςήθηνο ζην εμσηεξηθφ ζα απνηειέζεη κέξνο ηεο
εξεπλεηηθήο ηνπ εξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο
θαζψο θαη φηη ζα πξνζκεηξεζεί ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν ησλ ζπνπδψλ ηνπ.
• Οη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν έηνο θνίηεζεο ή είλαη επί πηπρίσ,
έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κφλν αλ ρξσζηνχλ ηθαλφ αξηζκφ καζεκάησλ, ηα
νπνία λα αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε 30 Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS credits),
ψζηε λα έρνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα επηινγήο καζεκάησλ απφ ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο θαη αληίζηνηρα
αλαγλψξηζήο ηνπο ζην ΔΚΠΑ.
ην πιαίζην δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο θηλεηηθφηεηαο απαηηείηαη ε θαιή γλώζε
ηεο επίζεκεο γιώζζαο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο (ή άιιεο
γιψζζαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Παλεπηζηήκην ρξεζηκνπνηεί άιιε γιψζζα
δηδαζθαιίαο γηα ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο ηνπ).
Γηα ην ιφγν απηφ ην Ίδξπκά καο έρεη νξίζεη ειάρηζην απαηηνχκελν επίπεδν
γισζζνκάζεηαο, ην επίπεδν Β2, ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα γισζζνκάζεηαο ηνπ
Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο. Η πηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ γιωζζνκάζεηαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε
ηελ ππνβνιή ηωλ αληίζηνηρωλ ηίηιωλ. Οη ηίηινη πνπ γίλνληαη δεθηνί είλαη απηνί
ηνπο νπνίνπο αλαγλωξίδεη ην ΑΣΔΠ.
Φνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε κεηαθηλεζεί κε ην πξφγξακκα Erasmus+ γηα ζπνπδέο ή γηα
πξαθηηθή άζθεζε είλαη επηιέμηκνη λα κεηαθηλεζνύλ μαλά ζην λέν πξόγξακκα
Erasmus+, εθόζνλ ην ζπλνιηθό δηάζηεκα κεηαθίλεζεο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 12
κήλεο (ζπλππνινγίδεηαη ην παιηφ θαη ην λέν δηάζηεκα) αλά θχθιν ζπνπδψλ.

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ ε ειάρηζηε δηάξθεηα
ζπνπδψλ είλαη ηξεηο κήλεο θαη ε κεληαία επηρνξήγεζε γηα θάζε ρψξα ππνδνρήο έρεη
σο εμήο:
Πνζό κεληαίαο επηρνξήγεζεο
Σν πνζφ ηεο κεληαίαο επηρνξήγεζεο ERASMUS+ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα
κεηαθηλεζνχλ γηα ζπνπδέο ζηα Παλ/κηα ηνπ CIVIS γηα ην έηνο 2020-21 θαζνξίδεηαη
αλάινγα κε ηε ρψξα ππνδνρήο σο εμήο:

Οκάδα

Χώξα

Πνζό
κεληαίαο
επηρνξήγε
ζεο
(€/κήλα)

Χψξεο κε κεζαίν
θφζηνο
δηαβίσζεο
Χψξεο κε
ρακειφηεξν
θφζηνο
δηαβίσζεο

Βέιγην, Γεξκαλία, Γαιιία, Ιηαιία, Ιζπαλία

470

Ρνπκαλία

420

Δπηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα ERASMUS+ γηα ηνπο
Φνηηεηέο ΑΜΔΑ θαη ηνπο θνηηεηέο απφ θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο.
Η θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ κπνξεί λα γίλεηαη
(ΜΟΝΟ) κέζσ www.wetransfer.com ζηα email fayeantoniou@eds.uoa.gr κέρξη θαη
ηελ Γεπηέξα 5/10/2020 (θαη ψξα 14.00). Σν wetransfer παξέρεη άκεζε
αλαηξνθνδφηεζε φηη ζηάιζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζαο θαη ελεκέξσζε κφιηο
απνζεθεχζεη ε ππεχζπλε ην πεξηερφκελν ηεο απνζηνιήο ζαο.
Δλεκεξψλνπκε, επίζεο, ηνπο θνηηεηέο φηη ηφζν ε αλαθνίλσζε ησλ επηιεγκέλσλ
θνηηεηψλ, φζν θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ απνηειεζκάησλ, ζα γίλεη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Σκήκαηνο.
Η ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα ζα νξηζηηθνπνηεζεί αθνχ απνζηαιεί απφ
ην ΣΔΓ «nomination» γηα θάζε θνηηεηή πξνο ηα Ιδξχκαηα ππνδνρήο θαη κφλν αλ
γίλνπλ απνδεθηνί απφ ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ Ιδξχκαηνο ππνδνρήο.

Μαξία Γαζθνιηά
Αλαπι. Καζεγήηξηα ΠαηΣΓΔ

Φαίε Αληωλίνπ
Δπηθ. Καζεγήηξηα ΠαηΣΓΔ

Αθαδεκαϊθέο Υπεύζπλεο CIVIS

