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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια του Προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ/
ERASMUS,
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φθινοπωρινό, το εαρινό εξάμηνο, ή όλο το ακαδημαϊκό
έτος 2011-2012) σε Πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ε.Ε., με
πλήρη αναγνώριση των σπουδών τους).
Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ / ERASMUS και πληρούν
τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας να υποβάλουν
την αίτησή τους (Student Application Form) από τις 7 έως και τις
28 Φεβρουαρίου 2011.

Σχετικές πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 11:00 -13:00
(εκτός Πέμπτης) από την Διοικητική υπεύθυνη του
Προγράμματος, κ. Α. Μουρίκη, γραφείο Ε.Τ.Ε.Π., πτέρυγα
Δεριγνύ

1ος

όροφος,

τηλ.

210-8203319,

e.mail:

oth.mouriki@aueb.gr.
H επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση των
φοιτητικών τους επιδόσεων και συνεντεύξεως από την Επιτροπή
ERASMUS του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.
O Ακαδημαϊκός Συντονιστής του Τμήματος για το
πρόγραμμα είναι ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Μπαλτάς (τηλ.
210-8203336, Fax: 210-8203301, e-mail: baltas@aueb.gr)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
για συμμετοχή στο πρόγραμμα

o Επιτυχής περάτωση των σπουδών του πρώτου έτους
(υποχρεωτικά μαθήματα)
o Υπηκοότητα ή μόνιμη κατοικία σε κράτος-μέλος της ΕΕ
o Καλή ακαδημαϊκή επίδοση
o Πολύ καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του
ιδρύματος υποδοχής (υποβάλλεται σχετικό
πιστοποιητικό)
o Υψηλά κίνητρα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ΈΡΑΣΜΟΣ
μπορούν:

1. Να διαβάσουν τον σχετικό Eνημερωτικό Οδηγό που έχει λεπτομερείς
Πληροφορίες για τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ
2. Να συμβουλευτούν τη λίστα με τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια, με τα οποία το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει
υπογράψει σχετική διμερή συμφωνία
3. Να επεξεργαστούν τον Πίνακα Ροής Φοιτητικής Κινητικότητας για το
τρέχον ακαδημαϊκό έτος με στοιχεία για θέσεις ανά ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο
4. Να επισκεφθούν το σχετικό site του Συλλόγου Φοιτητών ΈΡΑΣΜΟΣ
του Πανεπιστημίου

Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:


Σύλλογος Φοιτητών Erasmus - http://www.esnathens.gr



European Union's server - http://europa.eu



European Educational Programmes - http://ec.europa.eu/education/index_en.htm



Lifelong Learning Programme / ERASMUS http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc80_en.htm



European Credit Transfer System - ECTS –
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm



Recognition of Diplomas (NARIC - DIPLOMA SUPPLEMENT) –
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc1239_en.htm

