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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Erasmus+ International Credit Mobility 2019-2022 

(OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

1
η  

Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές 

Προθεσμία αιτήσεων: 06/09/2021-18/9/2021 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ ΚΑ107/2019» το Γραφείο Διεθνών 

Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει πρόσκληση για φοιτητική κινητικότητα για σπουδές και 

πρακτική άσκηση, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 στο αντικείμενο της Επιστήμης Τροφίμων 

και Διατροφής. Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτήτριες  και  φοιτητές  (1
ου   

κύκλου)  του  Προγράμματος 

Σπουδών Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας), του Τμήματος  Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, 

του Προγράμματος Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας) και του Τμήματος Επιστήμης 

Ζωικής Παραγωγής. 
 

Θέσεις: 

 1 θέση για σπουδές στο Al- Balqa' Applied University (BAU) στη Ιορδανία (εαρινό εξάμηνο 2021-

2022) 

 1 θέση για πρακτική άσκηση στο Al- Balqa' Applied University (BAU) στη Ιορδανία (εαρινό εξάμηνο 

2021-2022) 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Φοίτηση στην κατεύθυνση της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. 

2. Για τη θέση των σπουδών: Ολοκλήρωση του δεύτερου έτους των πανεπιστημιακών σπουδών, αλλά μη 

συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου του/της . 

3. Για τη θέση της πρακτικής άσκησης: Συμπλήρωση απαιτούμενου αριθμού των διδακτικών μονάδων για 

πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης . 

4. Πιστοποίηση Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Β1) 

 

Κριτήρια Επιλογής: 

1. Μέσος όρος βαθμολογίας 

2. Αριθμός περασμένων μαθημάτων στο αντικείμενο της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. 

3. Βιογραφικό και κείμενο κινήτρων 

4. Συμμετοχή σε εθνογραφική έρευνα ή/και πειραματικές δράσεις δημοσιοποίησης (πολυμεσικές παραγωγές, 

podcast, κ.ά.). 

5. Συνέντευξη 

 

Προθεσμία αιτήσεων: 18/09/2021 

 

Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις για σπουδές  δε θα γίνονται δεκτές. 
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Πληροφορίες για τη  διαδικασία και χρηματοδότηση των θέσεων μετά την έγκρισή σας: 

http://erasmus.uth.gr/gr/kinitikotita/kininikotita-foitites-gr 

 
 

 
 

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cfour@uth.gr. 

(απαραίτητο να ζητηθεί αποδεικτικό παράδοσης και ανάγνωσης του email) ή ταχυδρομικά με courier στο 

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Λάρισας του Π.Θ. (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γραφείο ERASMUS, Υπόψη κας 

Χρυσάνθης Φούρλαρη, ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, 41500, Λάρισα) ή αποστέλλονται  

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση υποψηφίου/ας φοιτητή/φοιτήτριας για Σπουδές (επισυνάπτεται) 

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και σύντομο κείμενο (μέχρι 750 λέξεις) στο οποίο θα περιγράφονται το 

προφίλ του υποψήφιου/ας (ενδιαφέροντα, δράσεις, εργασιακή εμπειρία και προσωπική εμπειρία), τα 

κίνητρα συμμετοχής και οι λόγοι επιθυμίας μετακίνησης στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο. 

3. Αντίγραφο πιστοποίησης Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Β1) ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα κατατεθεί έως 

10/09/2021. 

4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας άλλων γλωσσών 

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

6. Αντίγραφο σε μια σελίδα και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (Χρυσάνθη 

Φούρλαρη), email: cfour@uth.gr, τηλ. 24210 684728). 

 

 

 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

(Παράρτημα Λάρισας)
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ 

ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +(ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 
 

Επώνυμο___________ ______  ___________ Όνομα______ ____________________________ 
 
Ον. Πατέρα___________  __________________   Ον. Μητέρας _______ ____________________  
 
Ημερ.Γέννησης____  __________ ______    Φύλο:  ______________________________  ___ 
 
Αρ.Δελτ.Ταυτ.ή Διαβατ. _    __    Εθνικότητα: _ __________  ___ 
 
ΑΦΜ    _____  ______________    ΔΟΥ  __ ______________ ΑΜΚΑ____________ ____________ 
 
Δ/νση  μόνιμης κατοικίας:  
 
Πόλη_____________ ____Οδός:______ _________________ Αριθ.:___ _ Ταχ.Κώδ.:______ ____  
 
Σταθ.τηλ.________ __________ Κινητό _ ___ _______________ e-mail:_______  ____________ 
               
Τμήμα_______________________________   ______________ Έτος Σπουδών:____________ 

Επίπεδο σπουδών: α) προπτυχιακό   β) μεταπτυχιακό   γ) διδακτορικό   

Έχω συμμετάσχει στο παρελθόν στο πρόγραμμα ERASMUS ΣΠΟΥΔΕΣ:                  NAI□       ΟΧΙ□ 
Αν ναι, για πόσους μήνες (ακριβής αναφορά): 

Έχω συμμετάσχει στο παρελθόν στο πρόγραμμα ERASMUS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  NAI□       ΟΧΙ□  
Αν ναι, για πόσους μήνες (ακριβής αναφορά): 
 
Ξένες Γλώσσες:  α)_______ ________ β)__ ___________ γ)____ _________ δ)____  _________ 

 
                     (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ) 

 
Επιθυμώ να πραγματοποιήσω μια περίοδο σπουδών μου σε ένα από τα παρακάτω Πανεπιστήμια με 
σειρά προτεραιότητας: 
 
- Al- Balqa' Applied University (BAU) στη Ιορδανία (1 θέση/6 μήνες για σπουδές) 

 

- Al- Balqa' Applied University (BAU) στη Ιορδανία (1 θέση/6 μήνες για πρακτική) 
 
 
 
Υπογραφή_________________ _________    Ημερομηνία_____________  _______________ 

 
 

Η αίτηση υποβάλλεται με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη προκήρυξη 
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