ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αίτηση ERASMUS στη Δράση Κινητικότητας Φοιτητών
στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
Ακαδημαϊκό Έτος 2014- 2015
Α. Ατομικά στοιχεία
Επώνυμο:

Όνομα:

Ονοματεπώνυμο με
λατινικούς χαρακτήρες:

Όνομα Πατρός:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:

Υπηκοότητα:

Διεύθυνση κατοικίας:

Ταχ. Κώδικας:

Ημερομηνία γέννησης:

Πόλη:

Τηλέφωνα:

email:

Ασφαλιστικός Οργανισμός περίθαλψης:

Β. Στοιχεία Ακαδημαϊκής Δραστηριότητας
Επίπεδο Σπουδών (επιλέξτε το κατάλληλο με Χ):
1. Προπτυχιακό:

Πρόγραμμα Σπουδών:

Έτος που βρίσκεστε
σήμερα:

2. Μεταπτυχιακό:

Πρόγραμμα Σπουδών:

Έτος που βρίσκεστε
σήμερα:

Αντιστοίχηση 1ης Θ.Ε.:

Κωδικός Θ.Ε.:

Αντιστοίχηση 2ης Θ.Ε.:

Κωδικός Θ.Ε.:

Αντιστοίχηση 3ης Θ.Ε.:

Κωδικός Θ.Ε.:

3. Διπλωματική εργασία (εκπόνηση μέρους
της ΔΕ στο εξωτερικό):
4. Διδακτορικό (εκπόνηση μέρους του
Διδακτορικού στο εξωτερικό):

Λαμβάνετε ήδη υποτροφία;

Πρόγραμμα Σπουδών:
Σχολή που υπάγεστε:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αν ΝΑΙ, από
πού;

Γ. Στοιχεία Ιδρύματος Υποδοχής
(πριν συμπληρωθεί επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://erasmus.eap.gr/coper.php) για τον κατάλογο των
Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων)
Ονομασία Ιδρύματος Υποδοχής (κύρια επιλογή):
Τμήμα ή Σχολή που επιθυμείτε να επισκεφτείτε:
Μήνες αιτούμενης υποτροφίας:

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:

Επιλέξτε από τον Πίνακα του Παραρτήματος, τον κωδικό του
προγράμματος σπουδών (Subject Area Code) που επιθυμείτε να
παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής (Κωδικός και Ονομασία):
Σειρά προτεραιότητας (συμπληρώνεται από υποψηφίους με επιλογές περισσοτέρων του ενός Πανεπιστήμιων)
Δεύτερο Ίδρυμα Υποδοχής:

Τμήμα ή
Σχολή:

Δ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και της διαδικασίας
•

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας για το πρόγραμμα Erasmus
(Κινητικότητα Φοιτητών).

•

Αιτήσεις μπορούν να συμπληρώσουν φοιτητές/τριες και των τριών κύκλων, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και
υποψήφιοι διδάκτορες. Στην περίπτωση προπτυχιακών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι
τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών κατά την υποβολή της αίτησης. Το διάστημα της υποτροφίας κυμαίνεται
μεταξύ 3 και 12 μηνών.

•

Η αναγνώριση της Θ.Ε. γίνεται από τον συντονιστή της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, ο οποίος βεβαιώνει
την Κοσμητεία της Σχολής του υποψηφίου ότι «...το περιεχόμενο του μαθήματος ή των μαθημάτων στο
πανεπιστήμιο υποδοχής αντιστοιχεί σε θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών ....». Η
γνωστοποίηση γίνεται πριν από την αναχώρηση του υποψηφίου για το Ίδρυμα υποδοχής.

•
•

Ο/Η φοιτητής/τρια εγγράφεται οπωσδήποτε στη θεματική ενότητα του ΕΑΠ προτού αναχωρήσει στο εξωτερικό.

•

Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΑΠ/ Γραφείο ERASMUS (υπόψη κας.
Καφέζα).

Στην περίπτωση παραμονής στο εξωτερικό για εκπόνηση μέρους της ΔΕ ή του Διδακτορικού, η συναίνεση του
Επιβλέποντος Καθηγητή είναι απαραίτητη.

Ε. Συμπληρωματικά στοιχεία του υποψηφίου

Ζ. Υπεύθυνη Δήλωση
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
1. Δεν έχω τύχει υπότροφος του Erasmus.
2. Δεν θα αποδεχθώ παράλληλη χρηματοδότηση από Κοινοτικά Προγράμματα για τον ίδιο σκοπό.
3. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ακριβείς και έχω διαβάσει τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα
http://erasmus.eap.gr
4. Συμφωνώ με την καταχώρηση του ονόματός μου στις ιστοσελίδες του προγράμματος σε περίπτωση που θα μου
χορηγηθεί η υποτροφία.

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου

Συνημμένα:
1.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και μία συστατική επιστολή.

2.

Αναλυτική Βαθμολογία προηγούμενων ετών.

Ημερομηνία

