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ΘΕΜΑ: 

«Προκήρυξη θέσεων για Σπουδές σε 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα, 

για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022» 

ΠΡΟΣ: 
1. Τις Γραμματείες των Τμημάτων  

2. Τους Τμηματικούς Συντονιστές Erasmus 

3. Τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

 

ΣΧΕΤ. 

ΚΟΙΝ.: 
- στον Πρύτανη & Επιστημονικό Υπεύθυνο του 

Προγράμματος Erasmus+ , κ. Παναγιώτη Καλδή 

- στους/στις κ.κ Αντιπρυτάνεις 

 
 

 

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/ Κλασική Κινητικότητα, 

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει θέσεις για Σπουδές σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα 

δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 μέχρι και την 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, με ηλεκτρονικό τρόπο και συγκεκριμένα για τις Σχολές: 
 

 i) Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, ii) Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας και iii) 

Επιστημών Τροφίμων, στον σύνδεσμο: 
https://cloud-
services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UWA_C1&AcadYear=2021&MobType=SMS&Act
ivity=KA103&Flow=O 
 

ενώ για τις Σχολές: 

i) Μηχανικών, ii) Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών και iii) Δημόσιας 

Υγείας, στον σύνδεσμο: 
https://cloud-
services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UWA_C2&AcadYear=2021&MobType=SMS&Act
ivity=KA103&Flow=O 
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Χρήσιμες συμβουλές που αφορούν τις σπουδές στο εξωτερικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα:  

https://erasmus.uniwa.gr/ 

 

Διαδικασία επιλογής: 

Η προκήρυξη αφορά όλες τις κατηγορίες των φοιτητών/τριών (Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού 

και Διδακτορικού κύκλου σπουδών). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το επαρκές επίπεδο στην 

ξένη γλώσσα που πρέπει να είναι τουλάχιστον το ίδιο με αυτό που απαιτείται από το 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Η επιλογή στην κατηγορία των Προπτυχιακών φοιτητών/τριών 

γίνεται με κύριο κριτήριο τον δείκτη που προκύπτει από το σύνολο των μονάδων ECTS που 

συγκεντρώνει κάθε φοιτητής/τρια (ή εναλλακτικά του πλήθους των μαθημάτων που έχει 

περάσει) διά του εξαμήνου φοίτησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται επίσης υπόψη η 

συνολική επίδοση και βαθμολογία. Η επιλογή στην κατηγορία των φοιτητών/τριών 

Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού κύκλου σπουδών για τις περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί το παραπάνω κριτήριο, γίνεται με κύριο κριτήριο τη βαθμολογία των πτυχίων τους. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, το 

επίπεδο επάρκειας στην ξένη γλώσσα και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. 

 

Πριν την υποβολή της αίτησης: 

Συνιστάται στους φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με τον/την Συντονιστή/στρια Erasmus του 

Τμήματος τους. Ο/Η καθηγητής/τρια αυτός/ή μπορεί να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στις 

επιλογές τους. Επίσης οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμβουλευτούν τον πρόσφατο κατάλογο των 

συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, 

https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/foitites/panepistimia/ 

ώστε να ξέρουν σε ποια Ιδρύματα του εξωτερικού είναι δυνατή η μετακίνησή τους, αλλά και 

το αν στα Πανεπιστήμια αυτά υποστηρίζονται σπουδές στον επιμέρους κλάδο του 

ενδιαφερόμενου φοιτητή/τριας. 

 

Για την υποβολή της αίτησης: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες υποβάλλουν την online αίτηση και μαζί τα παρακάτω 

στοιχεία: 

1. Αντίγραφο Ταυτότητας 

2. Βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή στην Ελληνική και μια ξένη γλώσσα 

(Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο το Europass της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

https://europa.eu/europass/en) 

3. Τίτλοι Σπουδών (Για μεταπτυχιακούς και φοιτητές και Υ/Δ) 

4. Πιστοποιητικό(ά) ξένης γλώσσας 

5. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών 

6. Πρόσφατη Αναλυτική βαθμολογία (Μόνο για Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς 

φοιτητές) 

 

Τα γραφεία Erasmus+ των δύο Πανεπιστημιουπόλεων είναι στη διάθεσή των ενδιαφερόμενων 

για επιπλέον πληροφόρηση. 

 

 

 

https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/foitites/panepistimia/


ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αυστηρά πριν την καταληκτική ημερομηνία, γιατί 

τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα επιβάλλουν πολύ στενά χρονικά όρια για την αποδοχή των 

φοιτητών. 

• Αν υποβληθούν πολλαπλές αιτήσεις από έναν/μια ενδιαφερόμενο/η, θα ληφθεί υπόψη 

μόνο η τελευταία αίτηση που έχει υποβληθεί στο σύστημα. 

 

 

Μέτρα και υποχρεώσεις λόγω της πανδημίας COVID19: 

  

• Η υλοποίηση των μετακινήσεων θα εξαρτηθεί από τις υγειονομικές συνθήκες και τους 

περιορισμούς που θα επικρατούν λόγω της πανδημίας. 

 

• Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να 

συμβουλεύονται με ιδιαίτερη προσοχή τις ιστοσελίδες: 

 

https://reopen.europa.eu/en, https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ , και  
https://covid19.gov.gr/,  

 

προκειμένου να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι/ες αναφορικά με το εάν επιτρέπεται 

και τι ακριβώς συνεπάγεται μια φυσική μετακίνηση τους προς οποιαδήποτε ευρωπαϊκή 

χώρα. 

 

 

Ο ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 

 

 

 

 

Δρ. Σάββας Βασιλειάδης 

Καθηγητής  
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