ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τμήματοσ Φιλολογίασ για το Erasmus+

Οι φοιτθτζσ που ενδιαφζρονται να μετακινθκοφν με το πρόγραμμα Erasmus+ (ςπουδζσ ι πρακτικι
άςκθςθ) κα πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ τα εξισ:
Οι φοιτθτζσ που μετακινοφνται ςτο εξωτερικό είναι πρεςβευτζσ του Τμιματοσ και του
Πανεπιςτθμίου μασ ςτο εξωτερικό. Κατά ςυνζπεια, το Τμιμα μασ επιδιϊκει να ςτείλει ςτο
εξωτερικό φοιτθτζσ οι οποίοι όχι μόνον κα αποκομίςουν δεξιότθτεσ και προςόντα που κα τουσ
βοθκιςουν ςτθν μελλοντικι τουσ, προςωπικι,ςταδιοδρομία, αλλά και που κα ςυμβάλουν ςτισ
ςτοχεφςεισ και τθν ανάδειξθ του Τμιματόσ μασ και του Πανεπιςτθμίου γενικότερα όςον αφορά
ςτθν εμβζλειά τουσ, τισ διεκνείσ ςυνεργαςίεσ και τισ ςχζςεισ τουσ με άλλα ιδρφματα και φορείσ του
εξωτερικοφ.
Επιπλζον των δικαιολογητικών που απαιτοφνται για τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ όπωσ είναι
αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Διεκνϊν Σχζςεων, το Τμιμα Φιλολογίασ ηθτά από
τουσ ενδιαφερόμενουσ φοιτθτζσ ζνα βιογραφικό ςημείωμα και μια επιςτολή εκδήλωςησ
ενδιαφζροντοσ (motivation letter). Στθν επιςτολι, γραμμζνθ ςτα ελλθνικά, οι υποψιφιοι κα
αυτοπαρουςιάηονται, κα αναδεικνφουν τθν προςωπικότθτά τουσ και τισ ακαδθμαϊκζσ,
επαγγελματικζσ, κοινωνικζσ ι άλλεσ δεξιότθτζσ τουσ και κα εκκζτουν τα κίνθτρα για τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτο πρόγραμμα κακϊσ και το πϊσ θ κινθτικότθτα που επικυμοφν να πραγματοποιιςουν
εγγράφεται ςτα ςχζδιά τουσ για το μζλλον. Η επιςτολι κα πρζπει να είναι αυςτθρά προςωπικι και
όχι τυποποιθμζνθ.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ αιτιςεων οι υποψιφιοι κα κλθκοφν ςε προφορική ςυνζντευξη από
τθν επιτροπι Erasmus του Τμιματοσ.
Επιςθμαίνεται ότι ο αρικμόσ των φοιτθτϊν που κάνουν αίτθςθ για το πρόγραμμα Erasmus είναι
αυξθμζνοσ ςε ςχζςθ με τθν χρθματοδότθςθ που λαμβάνει κάκε πανεπιςτιμιο. Κατά ςυνζπεια, το
Τμιμα Φιλολογίασ κα προβεί ςε κατάταξθ των υποψθφίων ςε τρεισ κατθγορίεσ, ανάλογα με τθ
χρθματοδότθςθ που κα λάβει: ςε φοιτθτζσ επιλεγζντεσ ςτθν αρχικι φάςθ του προγράμματοσ, ςε
φοιτθτζσ επιλαχόντεσ (ςε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ χρθματοδότθςθσ) και ςε φοιτθτζσ
απορριφκζντεσ.
Όπωσ ζχει καταςτεί γνωςτό κατά τισ διάφορεσ ενθμερωτικζσ, δθμοςία και κατ’ ιδίαν, ςυναντιςεισ,
επαναλαμβάνεται και εδϊ ότι ςθμαντικι προχπόκεςθ για τθν ςυγκρότθςθ και κατάκεςθ του
φακζλου υποψθφιότθτασ είναι οι ςυμβουλευτικζσ ςυηθτιςεισ με μζλθ ΔΕΠ του Τμιματοσ κακϊσ
και με τον Τμθματικό Υπεφκυνο ο οποίοσ κα πρζπει να είναι ενιμεροσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ
διαδικαςίασ.
Δίνεται προτεραιότθτα ςτουσ φοιτθτζσ οι οποίοι ζχουν ενεργι ακαδθμαϊκι παρουςία (ςυμμετοχι
ςτισ ακαδθμαϊκζσ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ του Τμιματοσ).

Δίνεται, επίςθσ, προτεραιότθτα ςτουσ φοιτθτζσ που βρίςκονται ςτα πλαίςια τθσ κανονικισ
φοίτθςθσ των προβλεπόμενων ετϊν ςπουδϊν, ι ςτο τζλοσ των ςπουδϊν τουσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ
πρακτικισ άςκθςθσ και των οποίων οι ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ είναι ικανοποιθτικζσ.
Δίνεται, τζλοσ, προτεραιότθτα ςτουσ φοιτθτζσ για τουσ οποίουσ προςδοκάται ότι κα αποκομίςουν
μζγιςτα οφζλθ από τθν κινθτικότθτα ςε ςχζςθ με το ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκονται οι ςπουδζσ τουσ:
για τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ οι δευτεροετείσ (του χρόνου τριτοετείσ) και για τουσ
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ οι τελειόφοιτοι.
Λαμβάνεται υπόψθ θ γενικότερθ εικόνα τθσ υποψθφιότθτασ ζτςι όπωσ αυτι ςυγκροτείται από τθ
αναλυτικι βακμολογία του φοιτθτι, το χρόνο ςπουδϊν,το προτεινόμενο πρόγραμμα ςπουδϊν ςτο
εξωτερικό, το βιογραφικό ςθμείωμα και τθ ςυνοδευτικι επιςτολι, και γενικά τον ςυνολικό φάκελο
του φοιτητή. Η ουςιαςτικι γλωςςομάκεια ζτςι όπωσ κα βεβαιωκεί ςτθν προφορικι ςυνζντευξθ
είναι απαραίτθτθ. Για τθν πρακτικι άςκθςθ, θ ςυνάφεια του αντικειμζνου πρακτικισ και οι
μελλοντικζσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ που αυτι διανοίγει είναι εξαιρετικά ςθμαντικοί
παράγοντεσ. Τζλοσ, λαμβάνονται υπόψθ και οι προτεραιότθτεσ του Τμιματοσ Φιλολογίασ ςε ςχζςθ
με διεκνείσ επιςτθμονικζσ, ερευνθτικζσ ι άλλεσ ςυνεργαςίεσ που ζχει αναπτφξει.
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