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Λάπιζα, 9 Νοεμβπίος 2018 
 

 

Το Γπαθείο Εςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν ηος ΤΕΙ Θεζζαλίαρ ανακοινώνει ηην έναπξη 

ςποβολήρ αιηήζευν ηυν θοιηηηών για ηο Ππόγπαμμα ERASMUS+ (μεηακίνηζη ζηο 

εξυηεπικό για ΣΠΟΥΔΕΣ) για ηο εαπινό εξάμηνο ηος Α.Ε. 2018-2019 

 

από 12 Νοεμβρίοσ έως 16 Νοεμβρίοσ 

 

και ώρες 11:00-13:00 

 

Καλούνηαι οι θοιηηηέρ πος έσοςν (α) ολοκληπώζει ηο 1ο έηορ ζποςδών και (β) έσοςν 

εξεηαζηεί επιηςσώρ ζηο 80% ηυν μαθημάηυν να ςποβάλλοςν ηα παπακάηυ 

δικαιολογηηικά, αθού ζςμβοςλεςηούν ηιρ διαθέζιμερ θέζειρ ζηη ζςνημμένη λίζηα (λόγυ 

ηυν καηαλήτευν οι αιηήζειρ ζαρ για κάποια πανεπιζηήμια ενδέσεηαι να μην γίνοςν 

αποδεκηέρ καθώρ έσοςν παπέλθει οι ημεπομηνίερ ςποβολήρ): 

(α) Αίηηζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ (επιζςνάπηεηαι). Η αίηηζη ζςμπληπώνεηαι ζηο 

γπαθείο Erasmus ζηη Λάπιζα. 

(β) Αναλςηική βαθμολογία (ππέπει να θαίνεηαι απαπαιηήηυρ ο μέζορ όπορ μαθημάηυν 

και ο απιθμόρ μαθημάηυν πος έσοςν εξεηαζηεί επιηςσώρ). 

(γ) Ανηίγπαθα πιζηοποιηηικών γνώζηρ ξένηρ γλώζζαρ. 

(δ) Ανηίγπαθο αζηςνομικού δεληίος ηαςηόηηηαρ ή διαβαηηπίος. 

 

Οι αιηήζειρ ηυν ενδιαθεπομένυν αθού ζςγκενηπυθούν ζηο Γπαθείο Εςπυπαφκών 

Ππογπαμμάηυν θα αξιολογηθούν με βάζη ηα παπακάηυ κπιηήπια: 
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Κριηήριο Βαρύηηηα Βαθμολογία 

1 Μέζορ όπορ βαθμολογίαρ 50% Μ.Ο. × 0,5 

2 Πιζηοποιηηικό ξένηρ γλώζζαρ 25% Σκοπ επιπέδος × 0,25 
Σκοπ επιπέδυν: 
C2: 10 
C1: 8,5 
B2: 7 
B1: 5 
A2: 3,5 
A1: 2 

3 Απιθμόρ μαθημάηυν πος έσοςν εξεηαζηεί 
επιηςσώρ 

10% Σκοπ μαθημάηυν × 0,10 
Σκοπ πεπαζμένυν 
μαθημάηυν: 
9 - 14: 5 
15 – 20: 6 
21 – 25: 8,5 
26 – 30: 10 
31 – 35: 7 

4 Τπέσον εξάμηνο θοιηηηή 5% Σκοπ εξαμήνος × 0,05 
Σκοπ εξαμήνος: 
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5 Πιζηοποιηηικό δεύηεπηρ ξένηρ γλώζζαρ 5% Σκοπ επιπέδος × 0,05 
Σκοπ επιπέδυν: 
C2: 10 
C1: 8,5 
B2: 7 
B1: 5 
A2: 3,5 
A1: 2 

Σύνολο 100% 0 - 10 

 

Σηη ζςνέσεια αποζηέλλονηαι ζσεηικέρ ειζηγήζειρ ζηοςρ ακαδημαφκούρ ςπεύθςνοςρ ηυν 

Τμημάηυν πος ανήκοςν οι αιηούνηερ θοιηηηέρ για ηην ηελική έγκπιζη. 

Πποηεπαιόηηηα ζηην επιλογή θα δοθεί ζηοςρ θοιηηηέρ πος δεν έσοςν ζςμμεηάζσει ξανά 

ζε δπάζη κινηηικόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ Erasmus+. 

 

Οι θοιηηηέρ πος θα επιλεγούν για μεηακίνηζη ζποςδών θα λάβοςν ςποηποθία Erasmus. 

Πληποθοπίερ για ηο ύτορ ηηρ μηνιαίαρ επισοπήγηζη ανά σώπα ςποδοσήρ παπέσονηαι 

από ηον ζύνδεζμο: http://erasmus.teilar.gr/el/spoudes2/posa-epixorhghshs/. 
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ΑΙΣΗΗ 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΠΡΟ  

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΣΕΙ/Λ 

ΟΝΟΜΑ ……………………………………..... Με την παροφςα αίτηςη θα ήθελα να εκδηλώςω 

ΕΠΩΝΤΜΟ………………………………….... το ενδιαφζρον μου ςυμμετζχοντασ ςτο 

πρόγραμμα κινητικότητασ φοιτητών (Erasmus) 

για ςπουδζσ ςτο εξωτερικό δηλώνοντασ το 

χρονικό διάςτημα και τισ αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ 

μονάδεσ για 

Διάρκεια Πιςτωτικζσ Μονάδεσ 

1.   3 μήνεσ                      20 ECTS 

2.   6 μήνεσ                      30 ECTS 

3.   1 ζτοσ                          0 ECTS 
 

ΣΜΗΜΑ……………………………………..... 

E-mail:……………………………………….....  
(αποδεκτό email θεωρείται αυτό που ζχετε ςτο  
ΤΕΙ Λάριςασ ή προςωπικό με αναφορά του επιθζτου 
ςασ όπωσ το παράδειγμα πχ. nikolaou18@gmail.com) 
 

Κινητό Σηλ: ..…………………………………..... 

Μόνιμη Διεφθυνςη Κατοικίασ: 
 
………………………………………………… 

(Διάρκεια ςπουδών 1 ζτουσ αφορά μόνο φοιτητζσ που θα 
ξεκινήςουν το χειμερινό εξάμηνο Επιπλζον χρηματοδότηςη για 
το εαρινό υπό προχποθζςεισ)  
ςτα κάτωθι Παν/μια με ςειρά προτεραιότητασ: 

TK …....………………………………………  

Πόλη ...…………………………………….. 1………………………………………………........................ 

 2………………………………………………........................ 

Ζχω ςυμμετάςχει ξανά ςτο Πρόγραμμα Erasmus+ 3………………………………………………........................ 

Ναι                                       Όχι  Για το λόγο αυτό παραθζτω τα ςτοιχεία που 
απαιτοφνται  παρακάτω, επιςυνάπτοντασ και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφζρονται 
ςτα ςυνημμζνα. 

 
 
ΛΑΡΙΑ,  ….../……./ 2018 

  Μζςοσ όροσ βαθμολογίασ : ………  

υνημμζνα:  
1. Αναλυτική βαθμολογία από το Μητρώο 
2. Αντίγραφα πιςτοποιητικών  
     ξζνων γλωςςών 
3. Αντίγραφο αςτυνομικοφ δελτίου  
     ταυτότητασ ή διαβατηρίου 

 Τρζχον εξάμηνο ςπουδών: ......... 

 Επιθυμητό εξάμηνο ζναρξησ φοίτηςησ Erasmus  
 Εαρινό  18/19  

Ο / Η   αιτών/οφςα 

……………………………. 

(υπογραφή) 

Επιθυμώ, εφόςον αυτό είναι εφικτό, να μετακινηθώ με τουσ ακόλουθουσ: 

1. ………………………………………………………..                 2. ……………………………………………………….. 
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