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Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές 

 ΓΙΑ   Μ ΕΤΑΠΤ Υ ΧΙΑΚΟΥ Σ  ΚΑΙ  ΔΙΔΑΚΤ ΟΡΙΚΟΥ Σ  Φ ΟΙΤΗ Τ ΕΣ  
 

 Έ ν τ υ πα  πρ ι ν  τη ν  ε πι λο γ ή  
 

Αρχική Αίτηση Συμμετοχής: Είναι η αρχική αίτηση την οποία  κα τ α θ έ τ ε τ ε  η λ ε 

κτ ρο νι κά  

 σ ε συ γ κ ε κρι μ έ ν ο σ ύ νδ εσ μ ο , εντός προκαθορισμένης προθεσμίας που  

αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος με σχετική ανακοίνωση. Συμπληρώνετε μέχρι 3 Πανεπιστήμια 

στα οποία επιθυμείτε να μετακινηθείτε. Μαζί υποβάλετε 1 ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία 

και   σκαναρισμένο  αντίγραφο   πιστοποιητικού  γλωσσομάθειας,  που  ορίζει  το 
Ίδρυμα Υποδοχής. 

 
Η Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης, αφού γίνει η τελική επιλογή, αποστέλει τις 

υποψηφιότητες στα Πανεπιστήμια Υποδοχής. Κατόπιν, το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, 

έρχεται σε επικοινωνία με τους φοιτητές. Από εκεί και μετά, οι φοιτητές/τριες είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνοι να προχωρήσουν στις διαδικασίες ηλεκτρονικών αιτήσεων και 

αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα Πανεπιστήμια Υποδοχής για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
 

 Έντυπα  με τά τη ν ε πιλογ ή  
 
 

1. Student Application Form: Είναι η αίτηση συμμετοχής στο Πανεπιστήμιο επιλογής. 
 

2. Learning Agreement: Σε αυτό το έντυπο συμπληρώνονται τα μαθήματα που θα 
παρακολουθήσετε στο εξωτερικό, ή το θέμα της διατριβής σας. 

 

3. Transcript of Records: Είναι η αναλυτική βαθμολογία στην αγγλική γλώσσα και 

χορηγείται από τη Γραμματεία. 
 

4. Βεβαίωση του Διευθυντή του Μεταπτυχιακού προγράμματος στην οποία να 

αναγράφεται το θέμα της διατριβής και ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο 

υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής διατριβής και ότι θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο σπουδών. 
 

5. Λοιπά έντυπα που ορίζει το Πανεπιστήμιο Υποδοχής απαραίτητα για την υποδοχή 

σας. 

6. Σύμβαση Επιχορήγησης Κινητικότητας Erasmus Φοιτητών για σπουδές – ΙΚΥ 

(Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) 

Η σύμβαση αποστέλεται από τη Γραμματεία το αργότερο μέχρι τα τέλη Ιουνίου. 

Συμπληρώνοντάς την θα λάβετε τη σχετική επιχορήγηση από το IKY (το 80% 

κατατίθεται στην αρχή και το υπόλοιπο 20% με την επιστροφή σας από το 

εξωτερικό). Συμπληρώνετε τον τραπεζικό λογαριασμό όπου θα κατατεθεί το ποσό 

επιχορήγησης (ΙΒΑΝ λογαριασμού και Επωνυμία Τράπεζας) και τον αριθμό της ΕΚΑΑ 

(Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας), η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ 

όλη τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό. 
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 Παπασταμούλης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής , τηλ. 210-8203591, e-mail:  

 papastamoulis@aueb.gr 
 Παπαγεωργίου Ιουλία, Αναπλ. Καθηγήτρια , τηλ. 210-8203583, e-mail: 

 ioulia@aueb.gr  

 

 

 Έντυπα με τά τη ν μ ε τακίνη ση  
 

1. Οι φοιτητές που εκπονούν μεταπτυχιακή διατριβή θα πρέπει να παρουσιάσουν 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ το έργο τους και να λάβουν βεβαίωση από τον επιβλέποντα 

καθηγητή για το κομμάτι της μεταπτυχιακής διατριβής που εκπόνησαν στο 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Χρειάζεται να σημειωθούν οι ημερομηνίες έναρξης και 

λήξης της μεταπτυχιακής διατριβής , ο τίτλος της και τι ακριβώς έκαναν στην 

εργασία, όπως και ο,τιδήποτε άλλο θεωρούν αυτοί σημαντικό. 

 
2. Supervisor’s Report 

Αποστέλεται από τη Γραμματεία λίγο πριν το τέλος της παραμονής σας στο 

εξωτερικό. Το παραδίδετε στον Υπεύθυνο του International Office του Ιδρύματος 

Υποδοχής, (όταν τελειώσετε με τις εξετάσεις σας/διατριβή και όχι νωρίτερα) για να 

συμπληρώσει τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης, λήξης και διάρκειας της περιόδου 

κινητικότητας στο Ίδρυμα Υποδοχής. 

 
3. Τελική Έκθεση Σπουδών (EU survey) και αξιολόγηση των γλωσσικών 

ικανοτήτων του συμμετέχοντα 

Θα λάβετε e-mail από τον Υπεύθυνο του OLS & Mobility Tool της Κλασσικής και 

Διεθνούς Κινητικότητας του Ιδρύματός μας με οδηγίες προκειμένου να 

συμπληρώσετε την διαδικτυακή «Τελική Έκθεση Σπουδών», καθώς και να 

υποβάλετε τη διαδικτυακή αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων μετά το τέλος 

της περιόδου κινητικότητας. Είναι απαραίτητα και τα δύο, για να λάβετε το 

υπόλοιπο 20% του ποσού επιχορήγησης από το ΙΚΥ. 
 
 
 

 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ  ERASMUS+ 

 

 Α κα δημα ϊκοί Συντ ονιστ έ ς Τμ ήματ ος Στα τ ιστ ικής  
 

 
 
 
 
 

 Λειβαδά Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια, (σε επιστημονική άδεια) τηλ. 210-8203521, 

e-mail: livada@aueb.gr 
 

 Δ ιοικητ ική Υπ οστ ήριξη  

Αναστασίου Σοφία, Γραμματεία Στατιστικής, τηλ. 210-8203113, e-mail: sofiaana@aueb.gr 
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