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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2018‐2019 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί την κινητικότητα 
φοιτητών για σπουδές. 

Το  εν  λόγω  πρόγραμμα  παρέχει  σε  φοιτητές  από  όλους  τους  κύκλους  σπουδών 
(προπτυχιακούς  –  μεταπτυχιακούς  –  υποψήφιους  διδάκτορες)  τη  δυνατότητα  να 
μετακινηθούν  για  σπουδές  σε  Πανεπιστήμια  χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  με  τα 
οποία έχει συναφθεί διμερής συμφωνία (ακολουθούν σχετικές λίστες). 

Για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2018‐2019  έχουν  εγκριθεί  έως  3  θέσεις  κινητικότητας  για 
σπουδές για το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. 

Για  τη μετακίνηση παρέχεται  επιχορήγηση  (υποτροφία),  η  οποία  καλύπτει μέρος  των 
εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (ακολουθεί σχετικός πίνακας).  

Ανακοινώνεται  ότι  από  σήμερα  Τετάρτη  25/04/2018,  είναι  ανοιχτή  η  περίοδος 
υποβολής  αιτήσεων    για  τους  φοιτητές  του  Τμήματος  Μοριακής  Βιολογίας  και 
Γενετικής,  με  σκοπό  την  εκπόνηση  διπλωματικής  εργασίας  (προπτυχιακού  ή 
μεταπτυχιακού  επιπέδου)  ή  μέρους  διδακτορικής  διατριβής  (για  υποψήφιους  
διδάκτορες)  στο  εξωτερικό,  κατά  το  ακαδημαϊκό  έτος  2018‐2019.  Η  καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 25/05/2018, στις 14:00, 
και οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδίδονται στο γραφείο της κ. Σοφίας Κυριάκη.  

Το  έντυπο  της  αίτησης  επισυνάπτεται  και  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  μαζί  με  τα  λοιπά 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζεται. 

Η  γλώσσα  εργασίας  στο  διάστημα  παραμονής  στο  εξωτερικό  είναι  η  Αγγλική  και  το 
επίπεδο γλωσσομάθειας των υποψηφίων θα πρέπει να πιστοποιείται.  

Η συγκεκριμένη δράση του προγράμματος (κινητικότητα για σπουδές) απευθύνεται σε:  

Α) τριτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν τη  διπλωματική 
εργασία  τους  (συμπεριλαμβανομένης  της  συγγραφής  της  διατριβής)  στο  8ο  εξάμηνο 
των  σπουδών  τους,  για 6  μήνες  (εαρινό  εξάμηνο 4ου  έτους,  διάστημα 1/3/2019  έως 
31/8/2019),  σε  ένα  από  τα  παρακάτω  Ευρωπαϊκά  ιδρύματα.  Επισημαίνεται  ότι  δεν 
γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων των οποίων ο μέσος όρος είναι μικρότερος του 7  
ή οφείλουν περισσότερα από 5  μαθήματα.  

1) Acibadem University, Istanbul, Turkey: 1 θέση για 6 μήνες  
2) Istanbul Teknik Universitesi, Istanbul, Turkey: 1 θέση για 6 μήνες  
3) Istinye Universitesi, Istanbul, Turkey: 2 θέσεις για 5 μήνες 
4) University of Liverpool, Liverpool, UK: 2 θέσεις για 6 μήνες 



 
 

5) University of Cyprus, Nicosia, Cyprus: 3 θέσεις για 6 μήνες  
6) Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain: 1 θέση για 6 μήνες  
7) Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands: 1 θέση για 6 μήνες  
8) Université de Strasbourg, Strasbourg, France: 1 θέση για 6 μήνες  

Β)  πρωτοετείς  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  που  επιθυμούν  να  εκπονήσουν  τη 
διπλωματική εργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής της διατριβής) για 3 
μήνες κατά το χειμερινό εξάμηνο 2018‐19 (διάστημα 20/09/2018 έως 20/12/2018), σε 
ένα από τα παρακάτω Ευρωπαϊκά ιδρύματα.  
Επισημαίνεται  ότι    δεν  μπορούν  να  συμμετάσχουν  στο  πρόγραμμα  φοιτητές  των 
οποίων ο μέσος όρος στα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι μικρότερος του 7  ή οφείλουν 
έστω και ένα μάθημα.   Επιπλέον, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που εκπονείται 
στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Erasmus+  είναι  υποχρεωτικά  εργαστηριακή 
πειραματική ερευνητική εργασία (δηλ. όχι βιβλιογραφική εργασία).  

1) Acibadem University, Istanbul, Turkey: 1 θέση για 3 μήνες  
2) Istinye Universitesi, Istanbul, Turkey: 1 θέση για 3 μήνες 
3) Università Degli Studi di Firenze, Firenze, Italy: 1 θέση για 3 μήνες  
4) Université de Strasbourg, Strasbourg, France: 3 θέσεις για 3 μήνες  

 
Γ)  υποψήφιους  διδάκτορες  που  επιθυμούν  να  εκπονήσουν  μέρος  της  διδακτορικής 
εργασίας τους (χωρίς τη συγγραφή διατριβής) για 6 μήνες κατά το ακαδ. έτος 2018‐19, 
στο παρακάτω Ευρωπαϊκό ίδρυμα:  
1) Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria: 1 θέση για 6 μήνες  
 
Οι  τριτοετείς  προπτυχιακοί  φοιτητές  που  ενδιαφέρονται  να  υποβάλουν  αίτηση,  θα 
πρέπει  να  μελετήσουν  τον  εσωτερικό  κανονισμό  των  διπλωματικών  εργασιών  του 
Τμήματος ΜΒΓ, όπου αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό  
(http://www.mbg.duth.gr/images/pdf/proptyxiakes_anakoinoseis/KANONISMOS_DIPLO
MATIKON_2014.pdf). 

Οι  πρωτοετείς  μεταπτυχιακοί φοιτητές  που  ενδιαφέρονται  να  υποβάλουν αίτηση,  θα 
πρέπει  να  μελετήσουν  τον  εσωτερικό  κανονισμό  των  διπλωματικών  εργασιών  του 
μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθούν.  
 
Πληροφορίες  για  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  παρέχονται  επίσης  στις  ακόλουθες 
ιστοσελίδες:   
http://mbg.duth.gr/index.php/undergraduate/antallagi‐foititon  
http://erasmus.duth.gr/node/4  
 
Ειδικότερη ενημέρωση θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας και του πίνακα ανακοινώσεων 
του Τμήματος. Οι φοιτητές που θα πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα θα 
κληθούν για συνέντευξη σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθούν.  
 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  απευθυνθείτε  στον  Ακαδημαϊκό 
Συντονιστή του προγράμματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Κουρκουτά Ιωάννη.  



 
 

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Erasmus+ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2018‐2019* 
 
Το  ποσό  της  μηνιαίας  επιχορήγησης  του φοιτητή  που  μετακινείται  στο  εξωτερικό 
για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: 
 

     

μηνιαία 
επιχορήγηση 
(€/μήνα) 

Ομάδα 1 

Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία, 
Λουξεμβούργο 

 
520 χώρες με 

υψηλό κόστος 
διαβίωσης 

Ομάδα 2 

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Ολλανδία, 
Πορτογαλία, Μάλτα 

 
470 χώρες με 

μεσαίο κόστος 
διαβίωσης 

Ομάδα 3 

Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, 
Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία 

 
 420 χώρες με 

χαμηλό κόστος 
διαβίωσης 

* Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξηση 
200 ευρώ ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης, ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για 
άτομα με ειδικές ανάγκες. Πληροφορίες στο erasmus.duth.gr. 

 



 
 

 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Σπουδές Erasmus+ 2018 ‐ 2019 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 Επώνυμο:   Ονοματεπώνυμο πατέρα: 

 Όνομα:   Ονοματεπώνυμο μητέρας: 

 Ημερομηνία γέννησης:   Τόπος γέννησης: 

 Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας: 

 Τόπος μόνιμης κατοικίας: 

 Οδός‐Αριθμός:   Τ.Κ.: 

 Τηλέφωνο:   Κινητό: 

 E‐mail: 

 
 

ΣΠΟΥΔΕΣ   

 Προπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια:    

 Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια:     

 Υποψήφιος/ια Διδάκτορας:    Επιβλέπων Καθηγητής: 

 Προηγούμενη Συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα Erasmus+:  ΟΧΙ       ΝΑΙ    από  έως 

       

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ           

  Άριστη  Μητρική 
Πολύ 
Καλή 

Καλή  Μέτρια  Βασική

Αγγλικά:            

Γαλλικά:             

Γερμανικά:             

Άλλη: ………………             

 
 
 



 
 

 
 
 

 Παρουσιάστε συνοπτικά τα κίνητρα / λόγους συμμετοχής σας στο πρόγραμμα: 
 
 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Επιθυμώ  να  πραγματοποιήσω  μία  περίοδο  σπουδών  μου  στο  πλαίσιο  του 
Προγράμματος  Erasmus+  για  την  ανώτατη  εκπαίδευση  σε  ένα  από  τα  παρακάτω 
Πανεπιστήμια με σειρά προτεραιότητας: 
 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  μήνες  έναρξη  λήξη 

1.       

2.       

3.       

     
             Ημερομηνία:   ………/………../201… 

 
                            Ο/Η αιτών/ούσα 

 
                      
                                                                                                                              (Υπογραφή) 
 
 
Η αίτηση υποβάλλεται με τα εξής δικαιολογητικά: 

‐ Αναλυτική Βαθμολογία για τρέχοντα και τους προηγούμενους κύκλους σπουδών (Πιστοποιητικό 
Γραμματείας)       

‐ Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι εκδήλωσης του 
ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ σε 1 παράγραφο (έως 150 λέξεις) 

‐ Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας (εφόσον υπάρχει)



 
 

  

 
 
 


