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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ	  /	  ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ	  

•  κυρίως	  μέσω	  του	  ERASMUS	  

•  μέσω	  του	  ERASMUS	  MUNDUS	  (ένας	  εισερχόμενος	  πέρσι)	  



ΦΟΙΤΗΤΕΣ	  /	  ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ	  	  
(ΟΛΩΝ	  ΤΩΝ	  ΚΥΚΛΩΝ)	  

διμερείς	  συμφωνίες	  με	  62	  Πανεπιστήμια	  
	  με	  18	  χώρες	  της	  Ευρώπης	  	  

στις	  οποίες	  θα	  προστεθούν	  για	  το	  νέο	  ERASMUS	  Plus	  οι	  Κροατία,	  
Δανία,	  Τουρκία	  και	  η	  Σουηδία	  (με	  την	  οποία	  έως	  τώρα	  υπήρχε	  
συμφωνία	  μόνον	  για	  το	  διδακτικό	  προσωπικό),	  εφόσον	  εγκριθούν	  
όλες	  οι	  αιτήσεις	  μας	  

τα	  κριτήρια	  για	  τις	  συμφωνίες	  είναι	  

•  η	  συνάφεια	  των	  προγραμμάτων	  σπουδών	  

•  η	  ύπαρξη	  νεοελληνικών	  σπουδών	  



ΦΟΙΤΗΤΕΣ	  /	  ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ	  	  
(ΟΛΩΝ	  ΤΩΝ	  ΚΥΚΛΩΝ)	  

•  εξερχόμενοι/ες	  	  
σταθερά	  γύρω	  στα	  30	  άτομα	  ανά	  έτος	  την	  τελευταία	  τριετία,	  
ενώ	  ήταν	  λιγότερα	  από	  20	  κατά	  μέσο	  όρο	  ανά	  έτος	  την	  5ετία	  
2006-‐11	  	  
(για	  το	  ακαδ.	  έτος	  2013-‐14	  έχουν	  εγκριθεί	  44	  αιτήσεις)	  

•  η	  επιλογή	  γίνεται	  με	  συγκεκριμένα	  κριτήρια,	  
δημοσιοποιημένα	  στην	  ιστοσελίδα	  του	  Τμήματος	  	  
hlp://www.lit.auth.gr/node/1538	  

•  γίνεται	  αναγνώριση	  σχεδόν	  όλων	  των	  μαθημάτων	  που	  
περνούν	  στο	  ίδρυμα	  υποδοχής	  οι	  φοιτήτριες	  και	  οι	  φοιτητές	  
μας,	  όπως	  ακριβώς	  αυτά	  εμφανίζονται	  στο	  transcript	  of	  
records	  



ΦΟΙΤΗΤΕΣ	  /	  ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ	  	  
(ΟΛΩΝ	  ΤΩΝ	  ΚΥΚΛΩΝ)	  

•  εισερχόμενοι/ες:	  	  
31	  άτομα	  ανά	  έτος	  κατά	  μέσο	  όρο	  για	  όλα	  τα	  χρόνια	  από	  το	  2006	  
έως	  σήμερα	  
	  (για	  το	  τρέχον	  χειμερινό	  εξάμηνο	  έχουν	  έρθει	  ήδη	  23	  	  φοιτητές/ήτριες,	  ενώ	  3	  

	  εξ	  αυτών	  έχουν	  ζητήσει	  παράταση	  και	  	  για	  το	  εαρινό	  εξάμηνο)	  

•  είμαστε	  το	  δεύτερο	  Τμήμα	  του	  Α.Π.Θ.	  (μετά	  τη	  Νομική)	  σε	  
προσέλευση	  φοιτητών/ητριών	  ERASMUS	  

•  όσοι	  και	  όσες	  σπουδάζουν	  νεοελληνική	  γλώσσα	  και	  λογοτεχνία	  
μπορούν	  να	  παρακολουθούν	  δωρεάν	  μαθήματα	  στο	  Σχολείο	  Νέας	  
Ελληνικής	  Γλώσσας	  του	  Α.Π.Θ.	  

•  όλοι	  και	  όλες	  μπορούν	  να	  επιλέξουν	  μαθήματά	  μας	  έστω	  και	  χωρίς	  
γνώση	  της	  νέας	  ελληνικής 	  	  
hlp://www.lit.auth.gr/en/node/1555	  



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ	  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	  

•  περίπου	  10	  μέλη	  του	  διδακτικού	  προσωπικού	  μετακινούνται	  
σε	  άλλα	  ιδρύματα	  κάθε	  χρόνο	  

•  2	  με	  3	  συνάδελφοι	  από	  το	  εξωτερικό	  κάνουν	  μαθήματα	  στο	  
Τμήμα	  μας	  κάθε	  χρόνο	  στο	  πλαίσιο	  ανταλλαγών	  

Άλλες	  δυνατότητες	  μετακινήσεων	  μελών	  ΔΕΠ	  
•  μέσω	  ιδιαίτερων	  συμφωνιών	  του	  Α.Π.Θ.	  με	  άλλα	  
Πανεπιστήμια	  (όπως	  της	  Κολωνίας)	  

•  με	  το	  πρόγραμμα	  ΙΑΣΩΝ	  σε	  παρευξείνιες	  χώρες	  για	  την	  
καλλιέργεια	  των	  ελληνικών	  σπουδών	  


