Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα
ERASMUS+ Studies 2017-2018
Ανακοινώνεται ότι από σήμερα, Δευτέρα 03 Απριλίου 2017, είναι ανοιχτή η περίοδος υποβολής
αιτήσεων για το πρόγραμμα ERASMUS+ Studies, με σκοπό την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
(προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) ή μέρους διδακτορικής διατριβής (για υποψήφιους
διδάκτορες) στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, στις 14:00, και οι αιτήσεις θα πρέπει
να παραδίδονται στο γραφείο της κ. Χρύσας Μεταλλινού.
Το έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται και θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα
δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζεται. Η γλώσσα εργασίας στο διάστημα παραμονής στο εξωτερικό
είναι η Αγγλική και το επίπεδο γνώσης των υποψηφίων θα πρέπει να πιστοποιείται.
Η συγκεκριμένη δράση του προγράμματος (ERASMUS+ Studies) απευθύνεται:
α) Σε τριτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν τη διπλωματική εργασία
τους (συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής της διατριβής) στο 8ο εξάμηνο των σπουδών τους, για 6
μήνες (εαρινό εξάμηνο 4ου έτους, διάστημα 1/3/2018 έως 31/8/2018), σε ένα από τα παρακάτω
Ευρωπαϊκά ιδρύματα. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων των οποίων ο μέσος
όρος είναι μικρότερος του 7 ή οφείλουν παραπάνω από 5 μαθήματα.
1) Acibadem University, Istanbul, Turkey: 1 θέση για 6 μήνες
2) Istanbul Teknik Universitesi, Istanbul, Turkey: 1 θέση για 6 μήνες
3) University of Liverpool, Liverpool, UK: 2 θέσεις για 6 μήνες
4) University of Cyprus, Nicosia, Cyprus: 3 θέσεις για 6 μήνες
5) Universitat De Barcelona, Barcelona, Spain: 1 θέση για 6 μήνες
6) Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands: 1 θέση για 6 μήνες
7) Université De Strasbourg, Strasbourg, France: 1 θέση για 6 μήνες
β) Σε πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν τη διπλωματική εργασία
τους (συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής της διατριβής) για 3 μήνες κατά το χειμερινό εξάμηνο
2017-18 (διάστημα 20/09/2017 έως 20/12/2017), σε ένα από τα παρακάτω Ευρωπαϊκά ιδρύματα.
Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα φοιτητές των οποίων ο μέσος όρος
στα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι μικρότερος του 7 ή οφείλουν έστω και ένα μάθημα. Επιπλέον, η
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που εκπονείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ είναι
υποχρεωτικά εργαστηριακή πειραματική ερευνητική εργασία (δηλ. όχι βιβλιογραφική εργασία).
1) Acibadem University, Istanbul, Turkey: 1 θέση για 3 μήνες
2) Università Degli Studi Di Firenze, Firenze, Italy: 1 θέση για 3 μήνες
3) Université De Strasbourg, Strasbourg, France: 3 θέσεις για 3 μήνες
γ) Σε υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να εκπονήσουν μέρος της διδακτορικής εργασίας τους
(χωρίς τη συγγραφή διατριβής) για 6 μήνες κατά το ακαδ. έτος 2017-18, στο παρακάτω Ερωπαϊκό
ίδρυμα:
1) Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria: 1 θέση για 6 μήνες

Σημειώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 η διαθέσιμη χρηματοδότηση μπορεί να
καλύψει μέχρι τρεις (3) κινητικότητες συνολικά, και για τους τρεις κύκλους σπουδών μαζί.
Οι τριτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να
μελετήσουν τον εσωτερικό κανονισμό των διπλωματικών εργασιών του ΤΜΒΓ, όπου αναφέρονται
αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό
(http://mbg.duth.gr/images/pdf/proptyxiakes_anakoinoseis/KANONISMOS_DIPLOMATIKON_2014.pdf).

Οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να
μελετήσουν τον εσωτερικό κανονισμό των διπλωματικών εργασιών του ΤΜΒΓ, όπου αναφέρονται
αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό
(http://mbg.duth.gr/images/pdf/master/kanonismos_2015.pdf).

Πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερόμενους παρέχονται επίσης στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
http://mbg.duth.gr/index.php/undergraduate/antallagi-foititon
http://erasmus.duth.gr/node/4

Ειδικότερη ενημέρωση θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΒΓ και του πίνακα ανακοινώσεων
του Τμήματος. Οι φοιτητές που θα πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα θα κληθούν για
συνέντευξη σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθούν.
Σε αυτό το στάδιο δεν συντρέχουν λόγοι επικοινωνίας απευθείας με την Ακαδημαϊκή Συντονίστρια
του προγράμματος.
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Η αίτηση υποβάλλεται με τα εξής δικαιολογητικά :
 Αναλυτική βαθμολογία για τρέχοντα και προηγούμενους κύκλους σπουδών (πιστοποιητικό
Γραμματείας)
 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά, στο οποίο αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης
του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ σε 1 παράγραφο (μέχρι 150 λέξεις).
 Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας (εφόσον υπάρχει)

