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Λάξηζα, 15 Φεβξνπαξίνπ 2016 
 

 

Τν Γξαθείν Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ αλαθνηλώλεη ηελ πξνθήξπμε αηηήζεωλ ηωλ 

θνηηεηώλ γηα ην Πξόγξακκα ERASMUS+ (κεηαθίλεζε ζην εμωηεξηθό γηα ΣΠΟΥΓΔΣ) γηα 

ην ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκαϊθνύ έηνπο 2016-2017. 

 

από 15 Φεβροσαρίοσ έως 11 Μαρηίοσ 

 

και ώρες  11.00-13.00 π.μ. 

 

Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ (α) νινθιεξώζεη ην 1ν έηνο ζπνπδώλ, (β) έρνπλ "πεξάζεη" 

επηηπρώο ην 80% ηωλ καζεκάηωλ θαη αθνύ ζπκβνπιεπηνύλ ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο ζηηο 

ζπλεξγαζίεο ηνπ ηδξύκαηόο καο, θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 

(α) Αίηεζε Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο (επηζπλαπηόκελν αξρείν) 

(β) Αλαιπηηθή βαζκνινγία (απαξαηηήηωο πξέπεη λα θαίλεηαη ν κέζνο όξνο καζεκάηωλ 

θαη ν αξηζκόο καζεκάηωλ πνπ έρνπλ πεξαζηεί επηηπρώο) 

(γ) Αληίγξαθα ηωλ πηζηνπνηεηηθώλ ηεο μέλεο γιώζζαο πνπ θαηέρνπλ 

(δ) Αληίγξαθν αζηπλνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 

 

Οη θνηηεηέο κπνξνύλ λα αηηεζνύλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζπλεξγαδόκελα παλεπηζηήκηα 

ηωλ ηκεκάηωλ ηνπο. Τε ζρεηηθή ιίζηα κε ηα ζπλεξγαδόκελα Παλεπηζηήκηα κπνξνύλ λα 

βξνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Erasmus+ http://erasmus.teilar.gr/el/erasmus/synergasies/. 

 

Οη αηηήζεηο ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ αθνύ ζπγθεληξωζνύλ ζην Γξαθείν Δπξωπαϊθώλ 

Πξνγξακκάηωλ αμηνινγνύληαη κε έλαλ αιγόξηζκν κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 

mailto:oep@teilar.gr
http://erasmus.teilar.gr/el/erasmus/synergasies/


 

Τετνολογικό 
Εκπαιδεσηικό 
Ίδρσμα 
Θεζζαλίας 
 

 

α) 50% - Η επίδνζε βαζκνινγίαο 

β) 25% - Η γλώζε μέλεο γιώζζαο (Β1, Β2, Γ1, Γ2) 

γ) 10% - Τν εμάκελν θνίηεζεο (5ν-6ν εμάκελν) 

δ) 10% - Τνλ αξηζκό ηωλ καζεκάηωλ πνπ έρεηε πεξάζεη επηηπρώο 

ε) 5% - Η γλώζε 2εο μέλεο γιώζζαο 

 

θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ζηνπο αθαδεκαϊθνύο Υπεύζπλνπο ηωλ ηκεκάηωλ ηνπο 

γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπο. 

Πξνηεξαηόηεηα ζηελ επηινγή ζα δνζεί ζηνπο θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη μαλά 

ζην πξόγξακκα Erasmus+. 

 

Οη θνηηεηέο πνπ ζα επηιεγνύλ ζα εηδνπνηεζνύλ κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κέρξη 

ηέινο Μαξηίνπ ώζηε λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ηα εηδηθά έληππα Erasmus 

ζηελ αγγιηθή γιώζζα πνπ αθνξνύλ ηελ εγγξαθή, ηε δήιωζε καζεκάηωλ, ηε ζηέγαζε, 

ηελ ππνδνρή ηνπο θηι.  

 

Οη επηιερζέληεο θνηηεηέο γηα κεηαθίλεζε ζπνπδώλ ζα ιάβνπλ ππνηξνθία Erasmus. 

Μπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηνλ πίλαθα κε ηελ κεληαία επηρνξήγεζε ηνπ θνηηεηή αλά ρώξα 

ππνδνρήο (http://erasmus.teilar.gr/el/spoudes2/posa-epixorhghshs/). 

 

Οη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΤΔ ζα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο 

ειεθηξνληθά ζην ηκήκα ηνπο, ζην http://erasmus-cs.teilar.gr/. 
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ΑΙΣΗΗ 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΠΡΟ  

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΣΕΙ/Λ 

ΟΝΟΜΑ ……………………………………..... Με την παροφςα αίτηςη θα ήθελα να εκδηλώςω 

ΕΠΩΝΤΜΟ………………………………….... το ενδιαφζρον μου ςυμμετζχοντασ ςτο 

πρόγραμμα κινητικότητασ φοιτητών (Erasmus) 

για ςπουδζσ ςτο εξωτερικό δηλώνοντασ το 

χρονικό διάςτημα και τισ αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ 

μονάδεσ για 

Διάρκεια Πιςτωτικζσ Μονάδεσ 

1.   3 μήνεσ                      20 ECTS 

2.   6 μήνεσ                      30 ECTS 

3.   1 ζτοσ                          60 ECTS 
 

ΣΜΗΜΑ……………………………………..... 

E-mail:……………………………………….....  
(αποδεκτό email θεωρείται αυτό που ζχετε ςτο  
ΤΕΙ Λάριςασ ή προςωπικό με αναφορά του επιθζτου 
ςασ όπωσ το παράδειγμα πχ. nikolaou18@gmail.com) 
 

Κινητό Σηλ: ..…………………………………..... 

Μόνιμη Διεφθυνςη Κατοικίασ: 
 
………………………………………………… 

(Διάρκεια ςπουδών 1 ζτουσ αφορά μόνο φοιτητζσ που θα 
ξεκινήςουν το χειμερινό εξάμηνο Επιπλζον χρηματοδότηςη για 
το εαρινό υπό προχποθζςεισ)  
ςτα κάτωθι Παν/μια με ςειρά προτεραιότητασ: 

TK …....………………………………………  

Πόλη ...…………………………………….. 1………………………………………………........................ 

 2………………………………………………........................ 

Ζχω ςυμμετάςχει ξανά ςτο Πρόγραμμα Erasmus+ 3………………………………………………........................ 

Ναι                                       Όχι  Για το λόγο αυτό παραθζτω τα ςτοιχεία που 

απαιτοφνται  παρακάτω, επιςυνάπτοντασ και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφζρονται 

ςτα ςυνημμζνα. 

 

 
ΛΑΡΙΑ,  ….../……./ 2016 

  Μζςοσ όροσ βαθμολογίασ : ………  

υνημμζνα:  
1. Αναλυτική βαθμολογία από το Μητρώο 
2. Αντίγραφα πιςτοποιητικών  
     ξζνων γλωςςών 
3. Αντίγραφο αςτυνομικοφ δελτίου  
     ταυτότητασ ή διαβατηρίου 

 Τρζχον εξάμηνο ςπουδών: ......... 

 Επιθυμητό εξάμηνο ζναρξησ φοίτηςησ Erasmus  
 Χειμερινό 16/17                  Εαρινό  16/17  

Ο / Η   αιτών/οφςα 

……………………………. 

(υπογραφή) 

Επιθυμώ, εφόςον αυτό είναι εφικτό, να μετακινηθώ με τουσ ακόλουθουσ: 

1. ………………………………………………………..                 2. ……………………………………………………….. 
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