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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2018-2020 

1η Ππόζκληζη για εξεπσόμενοςρ θοιηηηέρ  

Πποθεζμία αιηήζεων: 21/10 με 29/10, ώπα 15.00 

 
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δηεζλή Κηλεηηθόηεηα Erasmus+ ΚΑ107/2018» ην 

Γξαθείν Δηεζλώλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο αλαθνηλώλεη πξόζθιεζε γηα 

θνηηεηηθή θηλεηηθόηεηα γηα ζπνπδέο θαηά ην εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 

2019-2020,  ζην αληηθείκελν ηεο Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ. 

Θέζειρ: 

 1 ζέζε ζην ROYALE MELBOURNE INSTITUTE ζηε Μειβνύξλε ηεο 

Απζηξαιίαο γηα ζπνπδέο. Δηάξθεηα: 5 κήλεο 

 2 ζέζεηο ζην BELARUSIAN STATE UNIVERSITYζην Μίλζθ ηεο Λεπθνξσζίαο 

Δηάξθεηα: 4 κήλεο 

Κπιηήπια Επιλογήρ: 

1. Μέζνο όξνο βαζκνινγίαο (30%) 

2. πλνιηθόο αξηζκόο καζεκάησλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί κε επηηπρία (20%) 

3. Επίπεδν Αγγιηθήο (30%: 30 C2; 20 C1 - B2; 10: B1) 

4. Εκπεηξία από Κηλεηηθόηεηα Erasmus+ (10%) 

5. πλέληεπμε (10%) 

Πποθεζμία αιηήζεων:  21/10 με 29/10, ώπα 15.00 

Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη από 21 

Οκηωβπίος έωρ και 29 Οκηωβπίος. Εθπξόζεζκεο ή ειιηπείο αηηήζεηο γηα ζπνπδέο δελ 

ζα γίλνληαη δεθηέο. 

Οη αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζην Γξαθείν Δηεζλώλ 

ρέζεσλ – Γξαθείν Erasmus+ (Λάξηζα) ηνπ Π.Θ. (Πεξηθεξεηαθή Οδόο Λάξηζαο - 

Σξηθάισλ, ΓΑΙΟΠΟΛΙ, 41500, Λάξηζα, Κεληξηθό Κηίξην Δηνίθεζεο, Ιζόγεην) ή 

απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο / κε courier ή απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε 

cfour@uth.gr.  
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Γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή είλαη απαξαίηεην λα δεηεζεί απνδεηθηηθό παξάδνζεο θαη 

αλάγλσζεο ηνπ email 

Απαπαίηηηα Δικαιολογηηικά: 

1. Αίηεζε ππνςεθίνπ θνηηεηή/ηξηαο γηα πνπδέο (επηζπλάπηεηαη) 

2. ύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα (Europass) όπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα θίλεηξα 

ζπκκεηνρήο. Θα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη νη αθαδεκατθνί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

επηζπκείηε λα κεηαθηλεζείηε, νη ζηόρνη θαη νη ζθνπνί ζαο. 

3. Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθώλ γισζζηθήο ηθαλόηεηαο (όρη επηθπξσκέλα) 

4. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο  

 

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην Γξαθείν Δηεζλώλ 

ρέζεσλ (Υξπζάλζε Φνύξιαξε,email: cfour@uth.gr, ηει. 2410 684728). 

 

Σκήκα Δηεζλώλ ρέζεσλ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 
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ΑΙΣΗΗΤΠΟΨΗΥΙΟΤΥΟΙΣΗΣΗ/-ΣΡΙΑ 

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2018-2020 

Επώλπκν___________ ______  ___________ Όλνκα___________ ______ 

Ολ. Παηέξα___________  ________  Ολ. Μεηέξαο _______ _ ____ 

Ηκεξ.Γέλλεζεο____  __________ ______    Φύιν:  __________________ 

Αξ.Δειη.Σαπη.ήΔηαβαη. ___________ ______        Εζληθόηεηα: _________________ 

ΑΦΜ _____  ______________    ΔΟΤ  __ ______________ ΑΜΚΑ___________ 

Δ/νζη  μόνιμηρ καηοικίαρ: 

Πόιε_____________ __Οδόο:______ _____________Αξηζ.:___ _ Σαρ.Κώδ.:_____ 

ηαζ.ηει.________ __________ Κηλεηό _ ___ _______________ e-mail:_______

  ____________  

Σκήκα_______________________________  Έηνο πνπδώλ:____________ 

Επίπεδν ζπνπδώλ: α) πξνπηπρηαθό   β) κεηαπηπρηαθό   γ) δηδαθηνξηθό   

Έρσ ζπκκεηάζρεη ζην παξειζόλ ζην πξόγξακκα ERASMUS ΠΟΤΔΕ:NAI□       ΟΥΙ    □ 

Αλ λαη, γηα πόζνπο κήλεο (αθξηβήο αλαθνξά): 

Έρσ ζπκκεηάζρεη ζην παξειζόλ ζην πξόγξακκα ERASMUS ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

NAI□       ΟΥΙ    □ 

Αλ λαη, γηα πόζνπο κήλεο (αθξηβήο αλαθνξά): 

Ξέλεο Γιώζζεο:  α)_______ ___ β)__ ______ γ)____ _____ δ)____  ____ 

                     (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΑΦΕΡΕΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ) 

Επηζπκώ λα πξαγκαηνπνηήζσ κηα πεξίνδν ζπνπδώλ κνπ ζε έλα από ηα παξαθάησ Παλεπηζηήκηα 

κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο εάλ επηζπκείηε: 

ROYALE MELBOURNE INSTITUTE – ΑΤΣΡΑΛΙΑ (1ζέζε/5 κήλεο) 

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY – ΛΕΤΚΟΡΩΙΑ (2 ζέζεηο/4 κήλεο) 

 

Υπογπαθή_________________ _________Ημεπομηνία_____________  _ 

 

 

Η αίηηζη ςποβάλλεηαι με ηα εξήρ δικαιολογηηικά: 

 Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο  

 ύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα (Europass) ζηα ειιεληθά, ζην νπνίν λ’ αλαθέξνληαη θαη 

νη ιόγνη εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ERASMUS+ 

 Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθώλ γισζζηθήο ηθαλόηεηαο (όρη επηθπξσκέλα) 

 Αληίγξαθν ζε κηα ζειίδα θαη ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 

 

 


