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ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 
(α) Προπτυχιακοί φοιτθτζσ: (1) ςφντομο κείμενο αιτιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ ⃝, (2) βιογραφικό ςθμείωμα ⃝, (3) 
αναλυτικι βακμολογία ⃝, (4) δίπλωμα-βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ 
ι τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ⃝, (5) αποδεικτικά (άλλων) ξζνων γλωςςϊν ⃝. 
 

(β) Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ: Σα παραπάνω (1, 2, 4, 5) και επιπλζον: (1) βακμόσ πτυχίου ⃝, (2) Μ.Ο. βακμολογίασ 
ςτο ΠΜ ⃝. 
 

(γ) Τποψιφιοι διδάκτορεσ: Σα παραπάνω (1, 2, 4, 5) και επιπλζον: (1) βακμόσ πτυχίου ⃝, (2) βακμόσ 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ ⃝, (3) αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ 
⃝. 

 



Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ 

 

Προςοχι:  1. Η ςυμπλιρωςθ όλων των πεδίων είναι υποχρεωτικι. Δεν παραλαμβάνεται αίτθςθ 

που δεν περιζχει όλα τα πεδία ςυμπλθρωμζνα. 

  2. Σα πεδία ςυμπλθρϊνονται με πεηά γράμματα (π.χ. Παπαδόπουλοσ, όχι: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ) και με ευανάγνωςτο τρόπο. 

 

ΛΑΣΙΝ(ΙΚΑ): Ακολουκείται θ λατινικι μεταγραφι του ονοματεπωνφμου, ςφμφωνα με το δελτίο 

ταυτότθτασ (π.χ. Ioannis Papadopoulos). 

 

E-MAIL: Σο email πρζπει να περιζχει το ονοματεπϊνυμο ι τουλάχιςτον το επϊνυμο τθσ φοιτιτριασ/του 

φοιτθτι (π.χ. papadopoulosioannis@... ι: papadopoulos1978@ …). 

 

ΕΞΑΜ. ΠΟΤΔΩΝ: Αναγράφεται το εξάμθνο ςπουδϊν ςτο οποίο φοιτά θ φοιτιτρια/ο φοιτθτισ κατά το 

τρζχον εξάμθνο (π.χ. Σϋ). 

 

Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Αναγράφεται ο Μ.Ο. βακμολογίασ όλων των μακθμάτων που ζχει περάςει θ 

φοιτιτρια/ο φοιτθτισ ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ υποψθφιότθτασ (π.χ. 7,85). Ο Μ.Ο. αναφζρεται 

ςτθν αναλυτικι βακμολογία που χορθγεί θ Γραμματεία του Σμιματοσ. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΜ(ΑΣΩΝ) ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΟΛΟΚΛ(ΗΡΩΘΕΙ) ΕΠΙΣΤΧΩ: ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ 

υποψθφιότθτασ (π.χ. 20). 

 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΙΣ(ΟΤΜΕΝΩΝ) ΜΑΘΗΜ(ΑΣΩΝ): για τθ λιψθ πτυχίου (π.χ. 60). 

 

ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Εκτόσ των τεςςάρων 

πανεπιςτθμίων που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ Erasmus+ του Σομζα Φιλοςοφίασ. 

Αν δεν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ για άλλα πανεπιςτιμια, βάλτε Χ ςτο πεδίο: «ΔΕΝ ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΙΣΗΗ 

ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ». 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: Βάλτε  Χ ςε κάκε ⃝, για να δθλϊςετε ότι υποβλικθκε το αντίςτοιχο αιτοφμενο ςτοιχείο. 


