www.physics.auth.gr
Ενημερωτικές συναντήσεις μέσω zoom
https://authgr.zoom.us/j/99068354145?pwd=dHhodGo1bU0zbzU0RHltV3VjTUJpUT09
1η συνάντηση: Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, ώρα 16:00.
Οι συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται σε εβδομαδιαία βάση, ίδια μέρα και ώρα
Ενημερωτικό υλικό: www.physics.auth.gr/erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus για φοιτητές:
Σπουδές και Πρακτική Άσκηση
Erasmus Coordinators-Τμήμα Φυσικής: K. Παπαγγελής, Δ. Τάσσης, Ι. Αρβανιτίδης

www.eurep.auth.gr
Διαδικτυακή συνάντηση για πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ Σπουδές 2021-202
Event start date: Τετ, 10/02/2021 - 10:00
https://authgr.zoom.us/j/96492402686?pwd=MjY3dHNRWkZqbm4xTVM3MnZCODFJZz09
Meeting ID: 964 9240 2686
Passcode: 996468

5/2/2021 8:24:00 πμ

2

Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+;
σπουδές

Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020.
Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον
εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους
τομείς της Δια Βίου Μάθησης.
Το όνομα του προγράμματος προέρχεται από τον Ολλανδό φιλόσοφο Έρασμο, που είναι
γνωστός ως αντίπαλος του δογματισμού, ο οποίος έζησε και εργάστηκε σε πολλά μέρη

στην Ευρώπη για να διευρύνει τις γνώσεις του και να αποκτήσει νέες γνώσεις, και
άφησε την περιουσία του στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία.
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Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+;
σπουδές

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε την περίοδο 1981-1986 μετά τις πιλοτικές ανταλλαγές σπουδαστών, και παρά
το γεγονός ότι εγκρίθηκε επίσημα μόνο λίγο πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 1987-1988, υπήρχε

η δυνατότητα για 3.244 μαθητές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus κατά το πρώτο έτος.
Το 2006, πάνω από 150.000 φοιτητές, ή σχεδόν το 1% του ευρωπαϊκού πληθυσμού των φοιτητών, έλαβε
μέρος. Το ποσοστό είναι υψηλότερο για τους πανεπιστημιακούς διδάσκοντες, καθώς η κινητικότητά τους

μέσω του Erasmus ανέρχεται στο 1,9% του πληθυσμού των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, ή 20.877 άτομα.

Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, πάνω από δύο
εκατομμύρια φοιτητές έχουν επωφεληθεί από τις
υποτροφίες Erasmus.
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Ποιες δυνατότητες δίνει;
σπουδές

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε Ίδρυμα Ανώτατης
Εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να

μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη
αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους και με διάρκεια κινητικότητα από 3-12
μήνες.
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού
με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα του έργου τους και με διάρκεια κινητικότητας από 2-12 μήνες.
Οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα από το πρώτο έτος των σπουδών τους.
Το Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα στο Διδακτικό και στο Διοικητικό προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης

Εκπαίδευσης να μετακινηθεί αντίστοιχα για διδασκαλία/επιμόρφωση και επιμόρφωση σε φορείς του
εξωτερικού.
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Σε ποιες χώρες μπορώ να μετακινηθώ;
σπουδές

Οι επιλέξιμες χώρες για κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού είναι:

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Αυστρία, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Λετονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Λιθουανία,
Σλοβακία, Κροατία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία, Δημοκρατία της

Τσεχίας, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο
Χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν, Τουρκία, Ισλανδία, Νορβηγία
Χώρες- Εταίροι οι οποίες μπορεί να συμμετέχουν υπό προϋποθέσεις
σε άλλες δράσεις του Προγράμματος (Erasmus International)
http://www.iky.gr/erasmus-plus-evrwpaiki-prosklisi/epileximes-xores
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Το πρόγραμμα Erasmus+ για φοιτητές
σπουδές

 Οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν κεντρικό στοιχείο
του Erasmus+ και έχει αποδειχθεί ότι έχουν θετικό
αντίκτυπο στις προοπτικές απασχόλησης.
 Δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βελτιώσουν
τις

γλωσσικές

τους

δεξιότητες,

να

αποκτήσουν

αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία και να ενημερωθούν για

μια νέα κουλτούρα.
 Το Erasmus+ δίνει επίσης την ευκαιρία συνδυασμού των
σπουδών στο εξωτερικό με περίοδο πρακτικής άσκησης.
 Χρήση αυτών των δυνατοτήτων μπορούν να κάνουν οι
φοιτητές πτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
επιπέδου.
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Το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές
σπουδές

 Η δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό παρέχεται σε φοιτητές

πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθώς και σε υποψήφιους
διδάκτορες.
 Η πρόσβαση στη διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη του Erasmus+ θα
σας βοηθήσει να μάθετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε στις
σπουδές σας αν μετακινείστε μεταξύ χωρών του προγράμματος.

 Οι φοιτητές με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα
υγείας

μπορούν

να

υποβάλουν

αίτηση

για

συμπληρωματική

χρηματοδότηση αφού επιλεγούν για σπουδές στο εξωτερικό.
 Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό μπορεί να διαρκέσει από
τουλάχιστον 3 μήνες (ή 1 ακαδημαϊκό τρίμηνο) μέχρι το πολύ 12 μήνες.
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Το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές
σπουδές

 Μπορείτε να επωφεληθείτε πολλές φορές από μια ανταλλαγή στο εξωτερικό με
το Erasmus+, είτε ως φοιτητής είτε ως ασκούμενος, αλλά το συνολικό διάστημα

στο εξωτερικό (περιλαμβανομένων και των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό)
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες εντός ενός κύκλου σπουδών.
 Πρώτος κύκλος (πτυχίο ή ισοδύναμος τίτλος)
 Δεύτερος κύκλος (μεταπτυχιακό ή ισοδύναμος τίτλος)
 Τρίτος κύκλος (διδακτορικό ή ισοδύναμος τίτλος)
 Για να σπουδάσετε στο εξωτερικό μέσω του Erasmus+ πρέπει να είστε
εγγεγραμμένος σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και να παρακολουθείτε
σπουδές που οδηγούν σε αναγνωρισμένο πτυχίο ή άλλο τίτλο ανώτατης

εκπαίδευσης. Αν είστε φοιτητής του πρώτου κύκλου, πρέπει να βρίσκεστε
τουλάχιστον στο δεύτερο έτος των σπουδών σας.
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Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Erasmus+ για σπουδές
σπουδές

Οι αιτούντες πρέπει :
1. να είναι τουλάχιστον 2ετείς κατά την υποβολή των αιτήσεων
2. να έχουν υπόλοιπο τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη πτυχίου (στο εξάμηνο
μετακίνησης)
3. να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% των ECTS που θα έπρεπε να έχουν
μέχρι το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο
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Το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές
σπουδές

1. Υποστηρίζεται κινητικότητα για 3-12 μήνες ανά κύκλο
σπουδών (συνυπολογίζονται μετακινήσεις για σπουδές και

πρακτική – δεν συνυπολογίζονται μετακινήσεις με το
International)
2. Επιτυχής φοίτηση σημαίνει:
α) εξέταση σε ν-1 τουλάχιστον μαθήματα,
β) επιστροφή στο ΑΠΘ με τουλάχιστον το 20% των ECTS
3. Χρηματοδότηση: Πρόκειται για συμβολή στην κάλυψη της
διαφοράς του κόστους ζωής και όχι πλήρη αποζημίωση. Το

ποσό εξαρτάται από το κόστος ζωής στη χώρα που πάμε
(~400-600 ευρώ/μήνα).
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Το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές
σπουδές

❑ Η περίοδος των σπουδών σας στο εξωτερικό πρέπει να είναι σχετική με το πτυχίο σας και τις ανάγκες της

προσωπικής σας εξέλιξης και να εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθείτε.
❑ Τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής πρέπει να έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία μεταξύ
ιδρυμάτων για να μπορείτε να σπουδάσετε στο ίδρυμα υποδοχής μέσω του Erasmus+.

❑ Και τα δύο ιδρύματα πρέπει επίσης να διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση (εφόσον
βρίσκονται σε χώρες του προγράμματος). Τα ιδρύματα από χώρες εταίρους δεσμεύονται από τις αρχές
του Χάρτη όταν υπογράφουν συμφωνίες με άλλα ιδρύματα.
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Το πρόγραμμα Erasmus: Πρακτική Άσκηση
σπουδές

Το Erasmus+ παρέχει στήριξη για πρακτική άσκηση (τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, μαθητεία κ.λπ.) στο
εξωτερικό για φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών του

προγράμματος, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και για υποψήφιους διδάκτορες.
Δυνατότητα συμμετοχής σε περιόδους πρακτικής άσκησης έχουν επίσης οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες.
Κάνοντας πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με το Erasmus+, μπορείτε να βελτιώσετε όχι μόνο τις

επικοινωνιακές, γλωσσικές και διαπολιτισμικές σας δεξιότητες, αλλά και τις λεγόμενες «ήπιες» δεξιότητες
(soft skills) οι οποίες εκτιμούνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες.
Μπορείτε ακόμα να αυξήσετε τις επιχειρηματικές σας ικανότητες.
Μπορείτε ακόμη να συνδυάσετε την πρακτική άσκηση του Erasmus+ με μια περίοδο σπουδών στο
εξωτερικό.
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Το πρόγραμμα Erasmus: Πρακτική Άσκηση
σπουδές

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε φοιτητές που είναι
εγγεγραμμένοι σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που
διαθέτουν Χάρτη Erasmus+ για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Η πρακτική σας άσκηση πρέπει να είναι σχετική με τις
πτυχιακές σας σπουδές και τις ανάγκες προσωπικής σας
εξέλιξης, και, ει δυνατόν, να είναι ενταγμένη στο
πρόγραμμα σπουδών σας.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση
σε

οποιονδήποτε

οργανισμό

των

χωρών

του

προγράμματος Erasmus+ (εξαιρουμένων των θεσμικών
οργάνων, υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ).
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Το πρόγραμμα Erasmus: Πρακτική Άσκηση
σπουδές

Η πρακτική σας άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να διαρκέσει
από τουλάχιστον 2 μήνες μέχρι 12 μήνες το πολύ.
Μπορείτε ακόμη να κάνετε πρακτική άσκηση στο εξωτερικό ως
πρόσφατα αποφοιτήσαντες. Στην περίπτωση αυτή, η πρακτική

σας άσκηση πρέπει να γίνει εντός ενός έτους από την
αποφοίτησή σας και πρέπει να υποβάλετε αίτηση ενόσω
εξακολουθείτε

να

είστε

εγγεγραμμένος

σε

ανώτατο

εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Μπορείτε να επωφεληθείτε πολλές φορές από μια ανταλλαγή στο εξωτερικό με το Erasmus+, είτε ως φοιτητής
είτε ως ασκούμενος, αλλά το συνολικό διάστημα στο εξωτερικό (περιλαμβανομένων και των περιόδων σπουδών
στο εξωτερικό) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες εντός ενός κύκλου σπουδών.
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Το πρόγραμμα ERASMUS
σπουδές

www.physics.auth.gr
Ενημερωτικές συναντήσεις μέσω zoom
https://authgr.zoom.us/j/99068354145?pwd=dHhodGo1bU0zbzU0RHltV3VjTUJpUT09
1η συνάντηση: Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, ώρα 16:00.
Οι συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται σε εβδομαδιαία βάση, ίδια μέρα και ώρα
Ενημερωτικό υλικό: www.physics.auth.gr/erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus για φοιτητές:
Σπουδές
Erasmus Coordinators-Τμήμα Φυσικής: K. Παπαγγελής, Δ. Τάσσης, Ι. Αρβανιτίδης

www.eurep.auth.gr
Διαδικτυακή συνάντηση για πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ Σπουδές 2021-202
Event start date: Τετ, 10/02/2021 - 10:00
https://authgr.zoom.us/j/96492402686?pwd=MjY3dHNRWkZqbm4xTVM3MnZCODFJZz09
Meeting ID: 964 9240 2686
Passcode: 996468
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Το πρόγραμμα ERASMUS
σπουδές

Γραφείο Erasmus-ΑΠΘ
www.eurep.auth.gr
www.eurep.auth.gr
Διαδικτυακή συνάντηση για πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ Σπουδές 2021-202
Event start date: Τετ, 10/02/2021 - 10:00
https://authgr.zoom.us/j/96492402686?pwd=MjY3dHNRWkZqbm4xTVM3MnZCODFJZz09
Meeting ID: 964 9240 2686
Passcode: 996468

Στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας (https://eurep.auth.gr/el ) μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές, τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια (η

πλήρως ενημερωμένη κατάσταση θα είναι διαθέσιμη από 31/01), τη διαδικασία υποβολής αίτησης, και
τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού
(Δευτέρα – Πέμπτη, 11:00-13:30) κατόπιν ραντεβού. Λόγω Covid οι διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικά μέσω
email: Erasmus Office - Outgoing Students <erasmus-outgoing@auth.gr>
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Το πρόγραμμα ERASMUS
σπουδές
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Το πρόγραμμα ERASMUS
σπουδές
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Το πρόγραμμα ERASMUS για σπουδές
σπουδές

https://eurep.auth.gr/el/students/studies

1.

Πριν την διαδικασία υποβολής της αίτησης: Τι πρέπει να προσέξετε πριν
την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα
Erasmus+ για Σπουδές.

2.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης: Δείτε την διαδικασία υποβολής της
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την διαδικασία επιλογής.

3.
4.

Μετά την επιλογή σας: Έχετε επιλεγεί;

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας: Δείτε αναλυτικά τις υποχρεώσεις σας
κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σας.

5.

Με την επιστροφή σας: Πληροφορίες για τα βήματα που θα ακολουθήσετε με

την ολοκλήρωση της περιόδου μετακίνησής σας
Χάρτης φοιτητή Erasmus
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Γενικοί όροι του προγράμματος
σπουδές

1. Υποστηρίζεται κινητικότητα για 3-12 μήνες ανά κύκλο σπουδών (συνυπολογίζονται μετακινήσεις
για σπουδές και πρακτική – δεν συνυπολογίζονται μετακινήσεις με το International)
2. Επιτυχής φοίτηση σημαίνει:

α) εξέταση σε ν-1 τουλάχιστον μαθήματα,
β) επιστροφή στο ΑΠΘ με τουλάχιστον το 20% των ECTS
3. Χρηματοδότηση: Πρόκειται για συμβολή στην κάλυψη της διαφοράς του κόστους ζωής και όχι
πλήρη αποζημίωση. Το ποσό εξαρτάται από το κόστος ζωής στη χώρα που πάμε (~400-600
ευρώ/μήνα).
4. Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες & ΑΜΕΑ: υπάρχει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού της
χρηματοδότησης.
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Προϋποθέσεις συμμετοχής
σπουδές

Οι αιτούντες πρέπει :
1. να είναι τουλάχιστον 2ετείς κατά την υποβολή των αιτήσεων
2. να έχουν υπόλοιπο τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη πτυχίου (στο εξάμηνο
μετακίνησης)

3. να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% των ECTS που θα έπρεπε να έχουν
μέχρι το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο
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Επιλέγοντας Πανεπιστήμιο
σπουδές
Πριν την υποβολή

✓ Οι συμφωνίες του Τμήματος Φυσικής στο διαδίκτυο (https://new.eurep.auth.gr/el/agrementslist )

✓ Ποια γλώσσα γνωρίζω καλά?
✓ Υπάρχει στο ΑΕΙ υποδοχής πρόγραμμα Φυσικής? (Κωδικός: 0533)
✓ Διδάσκονται τα κατάλληλα προπτυχιακά μαθήματα στο εξάμηνο που θέλω να φύγω? ΠΡΟΣΟΧΗ στο
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής!!
✓ Ενδεχομένως δίνονται μαθήματα στα Αγγλικά στο κατάλληλο εξάμηνο?

Να γίνεται επικοινωνία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο της συμφωνίας και τον ECTS coordinator του
Τμήματος πριν την αίτηση, κυρίως για τις γλώσσες!
✓ Αποθαρρύνεται η μετακίνηση με συμφωνίες άλλου Τμήματος ή οι συμφωνίες για σπουδές σε επίπεδο
master.
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Επιλέγοντας Πανεπιστήμιο
σπουδές
Πριν την υποβολή

https://new.eurep.auth.gr/el/agreementslist

Υπάρχει excel με μεγάλο αριθμό
φοιτητών που μετακινήθηκαν στα
προηγούμενα

Πανεπιστήμιο

έτη,

σε

κάθε
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Επιλέγοντας Πανεπιστήμιο
σπουδές
Πριν την υποβολή

Ν= αριθμός φοιτητών,
Μ = αριθμός μηνών
μετακίνησης ανά φοιτητή που
προβλέπει η διμερής συμφωνία

Φυσική 0533
Τα σχόλια που αφορούν τη
δράση Erasmus+ για
Σπουδές περιλαμβάνουν είτε τη
σύντμηση SMS είτε ανάλογη
αναφορά σε σπουδές (studies ή
students)

Τμήμα, Χώρα αίτησης, Πανεπιστήμιο, Erasmuscode, Υπεύθυνος συμφωνίας
NΜ

Επίπεδο σπουδών
Subject area

F= προπτυχιακοί φοιτητές,
S= μεταπτυχιακοί φοιτητές,
T=υποψήφιοι διδάκτορες

Σχόλια
Επίπεδο γλωσσομάθειας

https://new.eurep.auth.gr/el/agreementslist

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα σχόλια που συνοδεύουν το
απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας.

Applications/information on nominated students must reach the receiving
institution by University website / Course catalogue
Accommodation info
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Αίτηση Συμμετοχής
σπουδές
Υποβολή αίτησης

1. Online αίτηση
2. Πρόσβαση με ιδρυματικό λογαριασμό
3. Δήλωση μέχρι 3 επιλογών για 3 διαφορετικά ιδρύματα
υποδοχής
4. uploading των δικαιολογητικών (φωτογραφία,
europass CV, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας – 1 pdf
μόνο, επιστολή κινήτρων, προτεινόμενο πρόγραμμα
σπουδών)

Μεγάλος αριθμός
διμερών
συμφωνιών/θέσεων
Περιορισμένη
χρηματοδότηση από
Εθνική Μονάδα
(IKY)

5. Υπεύθυνη δήλωση: συναίνεση για ηλεκτρονική
διάθεση αναλυτικής βαθμολογίας από το σύστημα της
Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών υποβολής της αίτησης!
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Αίτηση Συμμετοχής
σπουδές
Υποβολή αίτησης

1. Online αίτηση
2. Πρόσβαση με ιδρυματικό λογαριασμό
3. Δήλωση μέχρι 3 επιλογών για 3 διαφορετικά ιδρύματα
υποδοχής
4. uploading των δικαιολογητικών (φωτογραφία,
europass CV, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας – 1 pdf
μόνο, επιστολή κινήτρων, προτεινόμενο πρόγραμμα
σπουδών)

Μεγάλος αριθμός
διμερών
συμφωνιών/θέσεων
Περιορισμένη
χρηματοδότηση από
Εθνική Μονάδα
(IKY)

5. Υπεύθυνη δήλωση: συναίνεση για ηλεκτρονική
διάθεση αναλυτικής βαθμολογίας από το σύστημα της
Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών υποβολής της αίτησης!
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Αίτηση Συμμετοχής
σπουδές
Υποβολή αίτησης

http://www.eurep.auth.gr
Στάδια υποβολής της αίτησης:
1. Αποθήκευση αίτησης: μπορώ να την επεξεργαστώ και να τη διαγράψω
2. Μετά την Υποβολή -> Καταχωρημένη αίτηση: βλέπω μόνο το pdf και μπορώ να τη διαγράψω
(στη συνέχεια μπορώ να υποβάλω νέα)
3. 5-7 ημέρες μετά την υποβολή το status γίνεται «Έγκυρη»: ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ. Μπορεί
να διαγραφεί μόνο μετά από επικοινωνία με το ΤΕΕΠ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην παραμένετε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο online σύστημα της
αίτησης – ίσως υπάρξει πρόβλημα με την υποβολή της
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Κριτήρια Επιλογής
σπουδές
Υποβολή αίτησης

Δείκτης
συνδυαστικής
επίδοσης (ΣΕ)

w11 + w2  2 + w3 3 + w4  4 + w55
 =
100
w1 + w2 + w3 + w4 + w5

Όπου wi συντελεστές βάρους w1=1, w2=1.5, w3=1.25, w4=1
Δ1: Γλωσσική επάρκεια (1η γλώσσα: 100%, 2η γλώσσα: 80%)

Δ2: Ακαδημαϊκή Επίδοση [Μέσος όρος βαθμολογίας ]
Δ3: Πηλίκο: Συγκέντρωση ECTS μονάδων που έχει περάσει /αυτές που θα έπρεπε να είχε περάσει
Δ4: Έτος Σπουδών (συμπεριλαμβάνεται και προηγούμενη μετακίνηση)
Δ5: Λόγοι για σπουδές Erasmus και τη συγκεκριμένη επιλογή
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Κριτήρια Επιλογής
σπουδές
Υποβολή αίτησης
o- 4o: ½ 90 = 45
3
Βασική Προϋπόθεση συμμετοχής: 50% των ECTS

E

5o- 6o: ½ 150 = 75

C

7o- 8o: ½ 210 = 105

T

9ο⟶ : ½ 240 = 120

S

Προτεραιότητα:
1.
2.

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες

3. Προπτυχιακοί Φοιτητές/τριες
Σε γενικές γραμμές, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

❖ Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής
❖ Έτος εισαγωγής. Προτιμώνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές.
❖ Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής
μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και
❖ Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής
❖ Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού
φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα
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Κριτήρια Επιλογής
σπουδές
Υποβολή αίτησης

• Γλώσσα Διδασκαλίας (Δ1) (απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας βάσει διμερούς συμφωνίας
και ΑΣΕΠ) με συντελεστή βαρύτητας 1.0 για την πρώτη γλώσσα διδασκαλίας ή 0.6 για τη δεύτερη
γλώσσα διδασκαλίας

• Ακαδημαϊκή Επίδοση (Δ2) (Μέσος όρος βαθμολογίας) με συντελεστή βαρύτητας 1.5
• Λόγος ECTS (Δ3) (αριθμός μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής/ αριθμός μονάδων που
θα έπρεπε να είχε περάσει μέχρι και το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης) με

συντελεστή βαρύτητας 1.25
• Έτος Σπουδών (Δ4) (συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση προηγούμενης μετακίνησης) με
συντελεστή βαρύτητας 1.0

• Κίνητρα συμμετοχής (Δ5) (εδώ μπορούν να ληφθούν υπόψη ειδικά θέματα των Τμημάτων όπως
κατεύθυνση) με συντελεστή βαρύτητας 0.5

5/2/2021 8:24:00 πμ

32

Κριτήρια Επιλογής
σπουδές
Αξιολόγηση αίτησης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Επίπεδο γλώσσας
Βεβαίωση παρακoλούθησης

μαθημάτων
Α2 ή επιτυχής εξέταση 4 προπτυχιακών
μαθημάτων Ξένης γλώσσας

Β1
Β2
C1
C2 ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ1)
0.5
0.6

0.7
0.8
0.9
1

εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (4 χρόνια σπουδών)
Έτος μετακίνησης
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Δ4)
3
0.95
4
1.00
5
0.90
6
0.80
≥7 και προηγούμενη μετακίνηση
0.70
‘’’’'

Πιο αναλυτικά, η μοριοδότηση κάθε δείκτη έχει ως εξής:
Δείκτης Δ1: Βλ. Πίνακα 1
Δείκτης Δ2: Ο λόγος του μέσου όρου βαθμολογίας προς το 10
Δείκτης Δ3: Ο λόγος του αριθμού των μονάδων ECTS που έχει
συγκεντρώσει ο φοιτητής προς τον αριθμό μονάδων που θα έπρεπε να
είχε περάσει μέχρι και το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης
Δείκτης Δ4: Βλ. Πίνακα 2
Δείκτης Δ5: Μοριοδότηση με 0, 0.5 και 1.
Από τους προαναφερόμενους δείκτες, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν ήδη
εισαχθεί από την Ηλεκτρονική Γραμματεία του ΑΠΘ τα ακόλουθα στοιχεία που
αντιστοιχούν στους δείκτες Δ2, Δ3 και Δ4:
·
Τρέχον εξάμηνο φοίτησης
·
Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχει
συγκεντρώσει μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης
·
Μέσος όρος βαθμολογίας μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης
Για την αξιολόγηση των υποψήφιων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών
φοιτητών, έχει αφαιρεθεί ο δείκτης Δ3 και έχει εισαχθεί ως στοιχείο στον δείκτη
Δ2 ο βαθμός του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για τους υποψήφιους
διδάκτορες ή ο βαθμός πτυχίου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου
να διασφαλιστεί ο ενιαίος τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων σε περίπτωση
ανομοιογένειας των στοιχείων των τρεχουσών σπουδών των παραπάνω
κύκλων (π.χ. απουσία περασμένων μονάδων ECTS, μέσου όρου κτλ).
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Γλωσσομάθεια
σπουδές
Υποβολή Αίτησης

✓ Γλώσσα: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
✓ 1η και 2η γλώσσα στη συμφωνία: καλό είναι να έχω 2 πτυχία.
✓ Πριν την επιλογή του ιδρύματος, είναι απαραίτητη η διαπίστωση της πραγματικής γλώσσας
διδασκαλίας (μετά από επικοινωνία μαζί τους ή με τον υπεύθυνο της συμφωνίας) – Ο ECTS coordinator
θα επιλέξει ποιο πτυχίο -1η ή 2η γλώσσα- θα βαθμολογηθεί.
✓ Βεβαίωση φροντιστηρίου: ΔΕΝ δεσμεύει το Τμήμα να τη λάβει υπόψη.
✓ Δεν υπάρχει ουσιαστικά περιορισμός στον αριθμό των ετών που μεσολάβησαν από τη λήψη του πτυχίου.

✓ Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ προσφέρει μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας
(σε κάποιες γλώσσες)
✓ Πριν φύγω: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ τεστ γλωσσικής επάρκειας (διαπίστωση επιπέδου) – δεν συνδέεται με τη
χρηματοδότηση, αλλά προσοχή όταν γίνεται! Κάποια ιδρύματα υποδοχής ζητούν τα αποτελέσματά του
πριν κάνουν δεκτή μία υποψηφιότητα!
✓ Κατά τη διάρκεια: άδεια για online μαθήματα, ακόμα και στη γλώσσα της χώρας που πηγαίνω
✓ Μετά την επιστροφή: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ τεστ γλωσσικής επάρκειας (διαπίστωση βελτίωσης)
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Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
σπουδές

Μετά την επιλογή

Αποτελέσματα:
http://www.eurep.auth.gr

(~ 4 εβδομάδες)

1. Η Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning
Agreement for Studies)
2. Επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής
3. Τελική αποδοχή από το Ίδρυμα Υποδοχής
4. Διαδικασία χρηματοδότησης
1. Κατάθεση δικαιολογητικών
2. Γλωσσική αξιολόγηση
3. Υπογραφή Σύμβασης και πίστωση
προχρηματοδότησης

Αντίγραφο όλων των εντύπων : erasmus@physics.auth.gr

5. Πριν από την αναχώρησή σας

www.physics.auth.gr
Ενημερωτικές συναντήσεις μέσω zoom
https://authgr.zoom.us/j/99068354145?pwd=dHhodGo1bU0zbzU0RHltV3VjTUJpUT09
1η συνάντηση: Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, ώρα 16:00.
Οι συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται σε εβδομαδιαία βάση, ίδια μέρα και ώρα
Ενημερωτικό υλικό: www.physics.auth.gr/erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus για φοιτητές:
Σπουδές
Erasmus Coordinators-Τμήμα Φυσικής: K. Παπαγγελής, Δ. Τάσσης, Ι. Αρβανιτίδης

www.eurep.auth.gr
Διαδικτυακή συνάντηση για πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ Σπουδές 2021-202
Event start date: Τετ, 10/02/2021 - 10:00
https://authgr.zoom.us/j/96492402686?pwd=MjY3dHNRWkZqbm4xTVM3MnZCODFJZz09
Meeting ID: 964 9240 2686
Passcode: 996468
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Έντυπα προς συμπλήρωση:1/3
σπουδές

Μετά την επιλογή

Φόρμα μαθημάτων
Δείγμα εντύπου: Θα το
βρείτε

στον

σύνδεσμο

http://www.physics.auth.gr

Προσοχή στις οδηγίες

Παρακαλούμε στείλτε συμπληρωμένο το δελτίο αυτό (με όνομα αρχείου το επώνυμο σας: π.χ. Aggelou_erasmus_form.doc) στο erasmus@physics.auth.gr βάζοντας ως θέμα το επώνυμο σας
στα Αγγλικά και το έτος (π.χ. Aggelou-2015) με συνολικά 30 ECTS για το ΑΕΙ υποδοχής. Τα μαθήματα που θα επιλέξετε στο AEI υποδοχής πρέπει να έχουν περιεχόμενο αντίστοιχο του
Ελληνικού μαθήματος σε ποσοστό τουλάχιστον 60%. Ο τίτλος μπορεί να διαφέρει. Εάν αντιστοιχηθεί με μάθημα ελεύθερης επιλογής, μόνη προϋπόθεση είναι να έχει 3 τουλάχιστον μονάδες
ECTS και αναγνωρίζεται ως Ελεύθερη επιλογή-Μετάφραση Τίτλου με 4 ECTS με προϋπόθεση να μην διδάσκεται στο Τμήμα Φυσικής.
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Έντυπα προς συμπλήρωση:1/3
σπουδές

Μετά την επιλογή

Φόρμα Επιλογής Μαθημάτων:
 Υποβάλεται προς έγκριση με email: erasmus@physics.auth.gr μαζί με την ύλη των μαθημάτων (από την
ιστοσελίδα του Τμήματος Υποδοχής)
 Δηλώνετε 30 ECTS στο ΑΕΙ υποδοχής
 1 Ελεύθερη επιλογή (αναγνωρίζεται ως Γενική)
 Μπορούν να αναγνωριστούν 2 μαθήματα επί πλέον των 240 ECTS (παράρτημα διπλώματος)
 Η επιτροπή ERASMUS του τμήματος Φυσικής επικυρώνει την αντιστοίχηση των μαθημάτων. Ενημερώνεστε με
e-mail επί της αντιστοίχησης & ενδεχόμενα προβλήματα & αλλαγές. Προβλήματα? Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε
μαθήματα.
Αντίγραφο όλων των εντύπων : erasmus@physics.auth.gr
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Έντυπα προς συμπλήρωση: 2/3
σπουδές

Μετά την επιλογή

Η Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies)

•

Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές αποτελεί την ουσιαστικότερη διαδικασία στη φάση της
προετοιμασίας για την μετακίνηση προς το Ίδρυμα Υποδοχής.

•

Για να εξασφαλίσετε τα παραπάνω θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό σπουδών του Ιδρύματος
Υποδοχής, να επιμείνετε ιδιαίτερα στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων και όχι μόνο στους τίτλους τους και
να δώσετε σημασία στις πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα.

•

Μετά από αυτές τις ενδεχόμενες αλλαγές, ο συντονιστής ECTS του τμήματος Φυσικής θα υπογράψει το Learning
Agreement.

•

Περνάτε από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκειμένου να υπογράψει το Learning
Agreement η Προϊσταμένη του Τμήματος ως Institutional Coordinator.

•

Κρατάτε αντίγραφο του εντύπου για το προσωπικό σας αρχείο.
Αντίγραφο όλων των εντύπων : erasmus@physics.auth.gr
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Έντυπα προς συμπλήρωση:2/3
σπουδές

Μετά την επιλογή

Η συμφωνία μάθησης για σπουδές: Learning Agreement for studies

Δείγμα εντύπου: Θα το
βρείτε στον σύνδεσμο:
To συμπληρώνετε και το
υποβάλλετε ηλεκτρονικά:
erasmus@physics.auth.gr
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Έντυπα προς συμπλήρωση:3/3
σπουδές

Μετά την επιλογή

Η αίτηση χρηματοδότησης
Το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει
τη χορήγηση μηνιαίας χρηματοδότησης στους
φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν στο
πλαίσιο του προγράμματος, η οποία έχει ως στόχο
τη συμβολή στην κάλυψη των έκτακτων δαπανών
που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό,
συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταξιδιού,
και καλύπτει τη διαφορά του κόστους διαβίωσης
μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας
υποδοχής

Δείγμα
εντύπου:
To
παίρνετε
εκτυπωμένο από τον ECTS Coordinator
του τμήματος μαζί την ΤΕΛΙΚΗ συμφωνία
μάθησης και το υποβάλλετε στη γραμματεία
του Τμήματος Φυσικής.
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Έντυπα προς συμπλήρωση 3/3
σπουδές

Μετά την επιλογή

Η αίτηση χρηματοδότησης

πρέπει να συμπληρωθεί από εσάς (1η σελίδα)

➢ να υποβληθεί στη γραμματεία του τμήματος Φυσικής , όπου:
▪ θα συμπληρωθεί η 2η σελίδα
▪ στην 3η σελίδα πρέπει να υπογράψει ο συντονιστής της διμερούς συμφωνίας (Μέλος ΔΕΠ του τμήματος
που έχει ενεργοποιήσει τη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο Επιλογής),
➢ αφού την πάρετε πλήρως συμπληρωμένη, συμπληρώνετε την ημερομηνία* και υπογράφετε και εσείς
* ΠΡΟΣΟΧΗ στην περίοδο κινητικότητας (3η σελίδα): ημερομηνία αναχώρησης μετά τις 15 του μήνα σημαίνει ½
μηνιαίας χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο μήνα. Το ίδιο ισχύει και για το μήνα επιστροφής ,αν επιστρέφετε
πριν τις 15 του μήνα.
➢ την υποβάλλετε στο γραφείο Erasmus
➢Το τελικό έντυπο της αίτησης scan & email στο erasmus@physics.auth.gr
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Έντυπα προς συμπλήρωση: 3/3
σπουδές

Μετά την επιλογή

Υπογραφή Σύμβασης και πίστωση προχρηματοδότησης
Αφού έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, περάστε από το ΤΕΕΠ προκειμένου να υπογράψετε τη Σύμβαση
Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές βάσει του αναρτημένου χρονοδιαγράμματος και να παραλάβετε ένα
αντίτυπό της.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω Σύμβασης, μέσα σε 30 μέρες από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ, θα σας
καταβληθεί προπληρωμή που θα ισούται με το 80% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης που δικαιούστε με
βάση την αρχικά προγραμματισμένη διάρκεια των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη
χρηματοδοτηθεί από την Ε.Μ. για τη κινητικότητα φοιτητών. Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης θα
κατατεθεί με την επιστροφή σας από το Ίδρυμα Υποδοχής.
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Τα απαραίτητα βήματα
σπουδές

Μετά την επιλογή

Επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής

•
•
•
•

Εγγραφή: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies).
Στέγαση
Κατά την υποβολή όλων των παραπάνω, υπάρχει η πιθανότητα να σας ζητηθεί
από το Ίδρυμα Υποδοχής Βεβαίωση της επιλογής σας από το ΑΠΘ καθώς και
αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας.

Αντίγραφο όλων των εντύπων : erasmus@physics.auth.gr
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Τα απαραίτητα βήματα
σπουδές

Μετά την επιλογή

Προτού αναχωρήσετε για την περίοδο σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής στο πλαίσιο
του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές, βεβαιωθείτε ότι:

1. Έχετε υπογράψει τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές
2. Έχετε ενημερωθεί από το Τμήμα Erasmus ΑΠΘ σχετικά με τα έντυπα που θα πρέπει να

μας καταθέσετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο εξωτερικό.

Αντίγραφο όλων των εντύπων : erasmus@physics.auth.gr
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Σημεία Προσοχής
σπουδές

Μετά την επιλογή

➢ Χρηματοδότηση & δέσμευση επιστροφής χρηματοδότησης
➢ Κρατάτε έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την μετακίνηση
➢ Αντίγραφο όλων των εντύπων : erasmus@physics.auth.gr
➢ Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο ίδρυμα υποδοχής διαφέρει από τις ημερομηνίες που
θέτει το ΤΕΕΠ για υποβολή αιτήσεων!!!

➢ Τουρκία: ιδιωτική ασφάλιση υγείας
➢ Τραπεζικός λογαριασμός σε οποιαδήποτε τράπεζα (IBAN)
➢ Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης
➢ Στέγαση
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Σημεία Προσοχής
σπουδές

Μετά την επιλογή

✓ Η δήλωση μαθημάτων ERASMUS υποκαθιστά την δήλωση μαθημάτων στο ΑΠΘ.
✓ Εγγραφή στο εξάμηνο? ΝΑΙ, μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΑΠΘ
✓ Επιλογή Συγγραμμάτων? Ναι, μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΑΠΘ
✓ Συμμετοχή στις εξετάσεις στο ΑΠΘ?
➢ Στο ΑΠΘ μπορείτε να δώσετε μόνο τα δηλωμένα μαθήματα τον Σεπτέμβριο
➢ Στο ίδρυμα υποδοχής μπορείτε να συμμετάσχετε και στις επαναληπτικές εξετάσεις
στο ίδρυμα υποδοχής (προσοχή στην ημερομηνία επιστροφής)
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Σημεία Προσοχής
σπουδές

Μετά την επιλογή

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
✓ Πλήρες εξάμηνο + εξετάσεις
✓ Application Form
✓ Learning Agreement

✓ Αίτηση Χρηματοδότησης
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Υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σας
σπουδές

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας
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Αλλαγές μαθημάτων
σπουδές

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας

Αν επιθυμείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μαθήματα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης

σας
πρέπει

να το δηλώσετε το συντομότερο δυνατό (κατά τον 1ο μήνα της μετακίνησης σας με ένα email:
erasmus@physics.auth.gr

καθώς θα πρέπει να εγκριθούν οι νέες αντιστοιχήσεις μαθημάτων και να συμπληρωθεί,
υπογραφεί και από τις δύο πλευρές (ΑΠΘ, Ίδρυμα Υποδοχής) το έντυπο:

Αλλαγές στη συμφωνία μάθησης
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Ολοκλήρωση της μετακίνησης
σπουδές

Με την επιστροφή σας

Καταχώρηση βαθμού:
γίνεται από τον/την ακαδημαϊκό
συντονιστή ERASMUS του τμήματος

που πρέπει να παραλάβει το επίσημο
βαθμολόγιο του ΑΕΙ υποδοχής.

www.physics.auth.gr
Ενημερωτικές συναντήσεις μέσω zoom
https://authgr.zoom.us/j/99068354145?pwd=dHhodGo1bU0zbzU0RHltV3VjTUJpUT09
1η συνάντηση: Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, ώρα 16:00.
Οι συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται σε εβδομαδιαία βάση, ίδια μέρα και ώρα
Ενημερωτικό υλικό: www.physics.auth.gr/erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus για φοιτητές:
Σπουδές και Πρακτική Άσκηση
Erasmus Coordinators-Τμήμα Φυσικής: K. Παπαγγελής, Δ. Τάσσης, Ι. Αρβανιτίδης

www.eurep.auth.gr
Διαδικτυακή συνάντηση για πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ Σπουδές 2021-202
Event start date: Τετ, 10/02/2021 - 10:00
https://authgr.zoom.us/j/96492402686?pwd=MjY3dHNRWkZqbm4xTVM3MnZCODFJZz09
Meeting ID: 964 9240 2686
Passcode: 996468

