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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – LLP/ERASMUS
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ /
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ /
ΕΚΔ. ΑΡΧΗ:

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘ:

KΙΝΗΤΟ:

ΤΚ:

ΕMAIL:

ΣΧΟΛΗ:
ΤΜΗΜΑ:
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Επιθυμώ να πραγματοποιήσω μια περίοδο σπουδών
παρακάτω φορείς με σειρά προτεραιότητας:

□ / πρακτικής άσκησης □ σε έναν από τους

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ *

ΧΩΡΑ

* Για πληροφορίες σχετικά με τα συμμετέχοντα Ιδρύματα, τα Προγράμματα Σπουδών τους και τις σχετικές προθεσμίες υποβολής
αιτήσεων, απευθυνθείτε στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του τμήματός σας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ *
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
* Σημειώστε με Χ την περίοδο Erasmus της επιλογής σας.
Πληροφορίες:
Έφη Γρηγοριάδου, Γραφείο Erasmus, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Θεσσαλονίκης, Σίνδος, 57400,
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – LLP/ERASMUS
Παρακαλώ να εξετάσετε τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα LLP/Erasmus για την κινητικότητα με σκοπό τις
σπουδές/πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014. Η αίτησή μου υποβάλλεται μαζί με τα
εξής δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.

Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά.
Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Μία φωτογραφία.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α) σε περίπτωση που ακυρώσω τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα είμαι υποχρεωμένος/η να
υποβάλλω Αίτηση Ακύρωσης προς το Γραφείο Erasmus και να ενημερώσω τον Ακαδημαϊκό
Υπεύθυνο του Τμήματός μου.
β) έχω ενημερωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος μου για τις υποχρεώσεις μου σε σχέση με το
Τμήμα μου για το διάστημα της φοίτησής μου στο εξωτερικό.
γ) τα μαθήματα που θα δηλώσω στο Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών (Learning Agreement) θα τα
δηλώσω υποχρεωτικά στην δήλωση μαθημάτων εξαμήνου που κάνω στη Γραμματεία του Τμήματός
μου, έτσι ώστε να μπορεί να καταχωρηθεί η βαθμολογία αυτών μετά την επιστροφή μου.
δ) σε περίπτωση που δεν προσκομίσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις ημερομηνίες που θα
υποδείξει το Γραφείο Erasmus με σχετική ανακοίνωση, ακυρώνεται αυτόματα η συμμετοχή μου στο
πρόγραμμα.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ *
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΓΝΩΣΗ

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
ΑΛΛΗ
* Σημειώστε με Χ το επίπεδο και αναφέρετε τον σχετικό τίτλο πτυχίου (εφόσον υπάρχει).

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

(υπογραφή/ημερομηνία)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – LLP/ERASMUS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ (25%, 50%, 75%, 100%)
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ / MOTIVATION LETTER (0% – 100 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (0% – 100 %)
Εγκρίνεται η μετακίνηση του/της φοιτητή/τριας . . .
στο (φορέας υποδοχής) . . .
Απορρίπτεται η μετακίνηση του/της φοιτητή/ριας . . .
Σχόλια

* Συμπληρώνεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο
Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
του τμήματος

Ο Προϊστάμενος
του τμήματος

(υπογραφή/ονοματεπώνυμο/
ημερομηνία)

(υπογραφή/ονοματεπώνυμο/
ημερομηνία)

Εγκρίνεται η μετακίνηση του/της φοιτητή/τριας . . .
στο (φορέας υποδοχής) . . .
Απορρίπτεται η μετακίνηση του/της φοιτητή/ριας . . .
Σχόλια

* Συμπληρώνεται από το γραφείο Erasmus
Ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής
του ΑΤΕΙΘ

Παναγιώτης Τζιώνας
(υπογραφή/ημερομηνία)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – LLP/ERASMUS
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Προϋποθέσεις συμμετοχής σε πρόγραμμα σπουδών
Για να αξιολογηθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές οφείλουν:
 Να έχουν συμπληρώσει δύο τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών.
 Να έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 60 διδακτικές μονάδες.
 Να κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην γλώσσα διδασκαλίας
του ιδρύματος υποδοχής ή/και στην Αγγλική. *

Προϋποθέσεις συμμετοχή σε πρόγραμμα πτυχιακής εργασίας / πρακτικής άσκησης
Για να αξιολογηθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές οφείλουν:
 Να πληρούν τις προϋποθέσεις του οικείου τμήματος για την πραγματοποίηση πτυχιακής εργασίας /
πρακτικής άσκησης.
 Να κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην γλώσσα της
χώρας/ιδρύματος ή/και στην Αγγλική (κατά περίπτωση). *
 Να πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιότητας σε ότι αφορά το θέμα ή τη θέση εργασίας.
* Σε περίπτωση που τίθενται ανώτερες απαιτήσεις από το ίδρυμα υποδοχής, αυτές υπερτερούν των προαναφερθέντων. Ειδικές
περιπτώσεις φοιτητών που γνωρίζουν την γλώσσα χωρίς πιστοποιητικό (π.χ. λόγω μητρικής γλώσσας ή φοίτησης σε αντίστοιχο
σχολείο της αλλοδαπής) θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

Κριτήρια αξιολόγησης
 Ακαδημαϊκή επίδοση: Οι φοιτητές αξιολογούνται για την ακαδημαϊκή τους επίδοση και
κατατάσσονται σε 1 από 4 δυνατά επίπεδα (25%, 50%, 75% και 100%).
 Συνέντευξη – motivation letter: Οι φοιτητές αξιολογούνται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο με
συνέντευξη (προτείνεται η συμμετοχή ενός ακόμη μέλους ΕΠ για τη διασφάλιση του αδιάβλητου).
Επιπρόσθετα, υποβάλλεται από τον φοιτητή motivation letter στην Αγγλική (μισή σελίδα
τουλάχιστον). Από τον συνδυασμό της συνέντευξης και του motivation letter προκύπτει βαθμολογία
που κυμαίνεται από 0% έως 100%.
Ο τελικός δείκτης αξιολόγησης προκύπτει ως ο μέσος όρος των δύο παραπάνω δεικτών.
Παρατηρήσεις
 Οι φοιτητές των οποίων ο τελικός δείκτης αξιολόγησης δεν ξεπερνά το 60%, αποκλείονται από τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
 Σε περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών, προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές των μεγαλύτερων τυπικών
εξαμήνων.

Πληροφορίες:
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