
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ ERASMUS+ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΣΟ 2019-20 * 

* Η πποκήπςξη αςηή αθοπά ΜΟΝΟ ηοςρ θοιηηηέρ ηος ππώην ΣΕΙ Θεζζαλίαρ. 

Οη θνηηεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κεηαθηλεζνύλ γηα ΠΟΤΔΕ ζην πιαίζην ηνπ 
Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+, καηά ηο ακαδημαϊκό έηορ 2019-20, πξέπεη: 

(i) Να ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ 
ζηην ιζηοζελίδα ηος Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ  
( http://erasmus.uth.gr/gr/) 

(ii) Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα Ιδξύκαηα-Δηαίξνπο θαη ηηο Γηκεξείο 
Σπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηα Αθαδεκατθά Τκήκαηα ζηα νπνία 
αλήθνπλ, νη θνηηεηέο, ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπλ ζηελ ηζηνζειίδα Erasmus ηνπ 
πξώελ ΤΔΙ Θεζζαιίαο:  http://erasmus.teilar.gr/el/erasmus/synergasies/  Σηηο 
ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Υπνδνρήο πνπ ηνπο 
ελδηαθέξνπλ (pdf. αξρείν) ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο 
κε ηα πξνζθεξόκελα καζήκαηα, ην απαηηνύκελν επίπεδν γισζζνκάζεηαο, ηε 
δηάξθεηα ηεο αθαδεκατθήο πεξηόδνπ, ηηο δπλαηόηεηεο ζηέγαζεο, θ.ιπ).. 

Σηε ζπλέρεηα νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη: 

Να θαηαζέζνπλ ζην Γξαθείν Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαιίαο (ζην πξώελ ΤΔΙ Θεζζαιίαο ζηε Λάξηζα) ηα εμήο: 

1. Αίηεζε ππνςεθίνπ θνηηεηή/ηξηαο γηα Σπνπδέο (http://erasmus.uth.gr/gr/eggrafa) 

2. Πξσηόηππν Πηζηνπνηεηηθό Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο από ηε Γξακκαηεία ηνπ 
Τκήκαηνο όπνπ αλήθεη ν θνηηεηήο/ηξηα 

3. Σύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη θαη νη ιόγνη εθδήισζεο 
ηνπ ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Erasmus+ 

4. Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθώλ γισζζηθήο ηθαλόηεηαο 

5. Αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο 

Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη από : 
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θαη ζα αθνξνύλ ζε κεηαθηλήζεηο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2019-20. Δθπξόζεζκεο ή 
ειιηπείο αηηήζεηο γηα ζπνπδέο δεν θα γίνονηαι δεκηέρ. 

Οη αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζην Γξαθείν Δπξσπατθώλ 
Πξνγξακκάησλ ηνπ πξώελ ΤΔΙ Θεζζαιίαο (Πεξηθεξεηαθή Οδόο Λαξίζεο Τξηθάισλ, 
ΤΚ. 41110-Νέα Κηήξηα ΤΔΙ Θεζζαιίαο, γξαθείν Erasmus) ή απνζηέιινληαη 
ηαρπδξνκηθώο / κε courier (ζπζηεκέλνο θάθεινο) ή απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζηε 
δηεύζπλζε oep@teilar.gr. Γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή είλαη απαξαίηεην λα δεηεζεί 
απνδεηθηηθό παξάδνζεο θαη αλάγλσζεο ηνπ email. 

Γηα ην Γξαθείν Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 
Αξεηή Μπαληά 
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