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2η Πρόσ
σκληση γιια εξερχόμ
μενους φοοιτητές
Προθεσμίία αιτήσεω
ων: έως 15/1
11/2019, ώρ
ρα 15.00

Στο πλαίσιοο του προγρράμματος «Δ
Σ
Διεθνή Κινη
ητικότητα Erasmus+
E
Κ
ΚΑ107/2018
8» το
Γραφεείο Διεθνώνν Σχέσεων του
τ Πανεπισ
στημίου Θεεσσαλίας αννακοινώνει πρόσκληση
η για
φοιτηττική κινητικ
κότητα για σπουδές κατά το εαρ
ρινό εξάμηννο του ακαδδημαϊκού έτους
2019-22020, στο αντικείμενο
α
ο της Διοίκη
ησης Επιχειρ
ρήσεων.
 2 θέσεις στοο BELARUSIAN STA
ATE UNIVE
ERSITYστοο Μίνσκ της Λευκορω
ωσίας
Διιάρκεια: 4 μήνες
μ
Κριτή
ήρια Επιλογγής:
1. Μέσ
σος όρος βα
αθμολογίας (30%)
2. Συννολικός αριθθμός μαθημ
μάτων που έχουν
έ
ολοκλληρωθεί με επιτυχία (200%)
3. Επίπ
πεδο Αγγλικ
κής (30%: 30
3 C2; 20 C1
C - B2; 10: B1)
4. Εμπ
πειρία από Κινητικότητ
Κ
τα Erasmus+
+ (10%)
5. Συννέντευξη (100%)
Προθεεσμία αιτήσ
σεων: έωςς 15/11/20199, ώρα 15.0
00
Εκπρόόθεσμες ή ελλλιπείς αιτή
ήσεις για σπ
πουδές δεν θα
θ γίνονται δεκτές.
Οι αιττήσεις με τα απαραίττητα δικαιοολογητικά κατατίθεντται στο Γρραφείο Διεθθνών
Σχέσεω
ων – Γραφ
φείο Erasm
mus+ (Λάρισ
σα) του Π.Θ.
Π
(Περιφ
φερειακή Ο
Οδός Λάρισας Τρικάλλων, ΓΑΙΟ
ΟΠΟΛΙΣ, 41500,
4
Λάρρισα, Κενττρικό Κτίριιο Διοίκησης, Ισόγειο
ο) ή
αποστέλλονται τα
αχυδρομικώ
ώς / με courier ή αποσττέλλονται ηλεκτρονικά
ά στη διεύθυυνση
cfour@
@uth.gr.
Για τη
ην ηλεκτροννική αποστοολή είναι απ
παραίτητο να ζητηθεί αποδεικτικό
α
παράδοσηςς και
ανάγνω
ωσης του em
mail

Π ΕΠΙΣΤ
ΠΑΝΕ
ΤΗΜΙΟ
Ο ΘΕΣ
ΣΣΑΛ
ΛΙΑΣ
Γ
Γραφείο
Δ
Διεθνών
Σχχέσεων ERASMUS
E
S+
Απαρα
αίτητα Δικ
καιολογητικ
κά:
1. Αίττηση υποψη
ηφίου φοιτητή/τριας για
α Σπουδές (επισυνάπτε
(
εται)
2. Σύνντομο βιογγραφικό ση
ημείωμα (E
Europass) όπου θα αναφέροντα
αι τα κίνη
ητρα
συμ
μμετοχής. Θα
Θ πρέπει να
ν περιγρά
άφονται οι ακαδημαϊκο
α
οί λόγοι για
α τους οπο
οίους
επιθθυμείτε να μετακινηθε
μ
ίτε, οι στόχχοι και οι σκ
κοποί σας.
3. Ανττίγραφα πισ
στοποιητικώ
ών γλωσσική
ής ικανότηττας (όχι επικ
κυρωμένα)
4. Πρόόσφατο πισ
στοποιητικό αναλυτικήςς βαθμολογγίας
Γ περαιτέρω πληροοφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Διεθθνών
Για
Σχέσεω
ων (Χρυσάννθη Φούρλα
αρη,email: cfour@uth.
c
gr, τηλ. 24110 684728)..

Τμή
ήμα Διεθνώ
ών Σχέσεων
Παννεπιστημίουυ Θεσσαλίαςς
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Επώνυμο____________ _______

____________ Όνομα_____
Ό
_______

______

Ον. Πα
ατέρα____________

_________ Ον. Μητέρας ________

_

Ημερ.Γ
Γέννησης_____

___________

Αρ.Δελλτ.Ταυτ.ήΔια
αβατ. ____________
ΑΦΜ _____
_

______
_

_______

_______________

__
___

Φύύλο: _________________
___
Εθνικότητα: _________________
__

ΔΟΥ __

_______________ ΑΜΚ
ΚΑ________
____

Δ/νση μόνιμης κα
ατοικίας:
Πόλη_______________

__Οδόός:______ _____________
__Αριθ.:___

Σταθ.τη
ηλ._________

___________ Κινηττό _ ___

_ Ταχ.Κώδ.:_____
_

________________ e-m
mail:_______
_

______________
Τμήμα
α__________________________________

Έτος Σπουυδών:_____________

Επίπεδδο σπουδών: α) προπτυχια
ακό β) μετα
απτυχιακό γ)
γ διδακτορικ
κό
ΟΧΙ

Έχω συυμμετάσχει στο
σ παρελθόόν στο πρόγραμμα ERASMUS ΣΠΟΥ
ΥΔΕΣ:NAI□

□

Αν ναι, για πόσουςς μήνες (ακριιβής αναφορά):
σ παρελθόόν στο πρόγραμμα ERASMUS ΠΡΑΚ
ΚΤΙΚΗ ΑΣΚ
ΚΗΣΗ
Έχω συυμμετάσχει στο
NAI□

ΟΧΙ

□

Αν ναι, για πόσουςς μήνες (ακριιβής αναφορά):
Γ
α))_______
Ξένες Γλώσσες:

___ β)__

______
_ γ)____ ______ δ)____

__
___

(ΠΑΡΑΚ
ΚΑΛΩ ΑΝΑ
ΑΦΕΡΕΤΕ ΕΠ
ΠΙΠΕΔΟ ΓΛ
ΛΩΣΣΟΜΑΘ
ΘΕΙΑΣ)
Επιθυμ
μώ να πραγματοποιήσω μια
μ περίοδο σπουδών
σ
μου
υ σε ένα απόό τα παρακάττω Πανεπιστή
ήμια
με σειρρά προτεραιόότητας εάν επ
πιθυμείτε:
ROYA
ALE MELBO
OURNE INST
TITUTE – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Α
Α (1θέση/5 μήνες)
μ
BELAR
RUSIAN ST
TATE UNIVERSITY – ΛΕΥΚΟΡΩΣ
Λ
ΣΙΑ (2 θέσειςς/4 μήνες)

Υπογρ
ραφή___________________ __________Ημερομηνίία______________

_

Η αίτη
ηση υποβάλλλεται με τα εξής δικαιολλογητικά:

Πρόσφατο πιστοποιητιικό αναλυτικ
κής βαθμολογγίας

Σύντομο βιιογραφικό ση
ημείωμα (Euuropass) στα
α ελληνικά, στο
σ οποίο ν’ αναφέροντα
αι και
οι λόγοοι εκδήλωσης ενδιαφέρονντος για συμ
μμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+
+
Αντίγραφα

α πιστοποιητιικών γλωσσιικής ικανότητας (όχι επικ
κυρωμένα)

Αντίγραφοο σε μια σελίδδα και των δύο
δ όψεων τη
ης αστυνομικ
κής ταυτότηττας.

