
 

Master Erasmus Mundus en 

Cultures Littéraires Européennes  
CLE  

 
 

Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2014  
 
Αγαπητοί Κύριοι, 
  
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσουµε ότι για τα ακαδηµαϊκά έτη 2014-2016 το Πρόγραµµα 
«ERASMUS MUNDUS» Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκοί Πολιτισµοί και Λογοτεχνίες – Ε.ΠΟ.Λ. προσφέρει 
έναν µεγάλο αριθµό θέσεων, για άτοµα µε εξαιρετικές ακαδηµαϊκές επιδόσεις, από Τρίτες Χώρες, αλλά και από τα 
κράτη µέλη της Ε.Ε.  
Η καταληκτική ηµεροµηνία για τις Αιτήσεις µέσω διαδικτύου (on line) είναι η 15η ΜΑΪΟΥ 2014. 
Η κατάθεση των Αιτήσεων σε έντυπη µορφή, µαζί µε την αποστολή όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών στο 
Ε.Λ.Π. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι την 15 ΜΑΪΟΥ 2014. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο και τα µαθήµατα του Μεταπτυχιακού αυτού 
Προγράµµατος, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  :  www.cle.unibo.it 
  
Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ERASMUS MUNDUS» είναι ένα πρόγραµµα συνεργασίας και µετακίνησης στον χώρο της 
ανώτατης εκπαίδευσης. Στοχεύει να προάγει την ποιότητα στην Ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση και να προωθήσει 
µια διαπολιτισµική κατανόηση µέσω της συνεργασίας Ευρωπαϊκών και ΜΗ- Ευρωπαϊκών χωρών.  
Το Ε.ΠΟ.Λ. Κονσόρτιουµ περιλαµβάνει τέσσερα θεµελιώδη Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια στον τοµέα των ευρωπαϊκών 
σπουδών : Alma Mater Studiorum – Πανεπιστήµιο της Μπολόνια – ΙΤΑΛΙΑ (συντονιστής του προγράµµατος), 
Πανεπιστήµιο Haute-Alsace (Μυλούζη) – ΓΑΛΛΙΑ, Πανεπιστήµιο του Στρασβούργου – ΓΑΛΛΙΑ, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης – ΕΛΛΑΔΑ και συνεργάζεται επιπλέον µε Πα πανεπιστήµιο του Ντακάρ – 
ΣΕΝΕΓΑΛΗ – της Μουµπάι ΙΝΔΙΑ και της Αλµπέρτα ΚΑΝΑΔΑ.  
Κατά την πλήρη διάρκεια του προγράµµατος (24 µήνες), Ευρωπαίοι και µη φοιτητές θα έχουν µια µοναδική ευκαιρία 
να γνωρίσουν ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, φοιτώντας σε δύο ή τρία διαφορετικά πανεπιστήµια του 
κονσόρτσιουµ. Η γλώσσα διδασκαλίας ποικίλει ανάλογα µε το πανεπιστηµιακό ίδρυµα που θα επιλέξει κάθε 
φοιτητής.  
Στο τέλος του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, τα πανεπιστήµια που συµµετέχουν παρέχουν ένα διπλό ή πολλαπλό 
δίπλωµα.  
Όλοι οι φοιτητές (Ευρωπαίοι και µη), οι οποίοι προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα για το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα «ERASMUS MUNDUS» - Ε.ΠΟ.Λ., πρέπει να έχουν υψηλού επιπέδου σπουδές πρώτου κύκλου σχετικές 
µε τα επιστηµονικά πεδία του Προγράµµατος, ένα αναγνωρισµένο πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει την επαρκή γνώση 
της αγγλικής γλώσσας, όπως επίσης και της γλώσσας διδασκαλίας του πανεπιστηµιακού ιδρύµατος του κονσόρτσιουµ 
το οποίο θα επιλέξουν για το πρώτο έτος των µεταπτυχιακών µαθηµάτων.  
Θα σας ήµασταν ευγνώµονες, αν µπορούσατε να ενηµερώσετε σχετικά µε το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «ERASMUS 
MUNDUS» - Ε.ΠΟ.Λ. τους ενδιαφερόµενους φοιτητές. 
Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούµε, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας (στον υπεύθυνο για την 
Ελλάδα, Καθηγητή Γ.Φρέρη: freris@frl.auth.gr 
 

Με τιµή, 

 
Καθηγητής Γιώργος Φρέρης 

Συντονιστής του «ERASMUS MUNDUS» - Ε.ΠΟ.Λ. για την Ελλάδα 

  
ERASMUS MUNDUS CLE  

Secretariat: Dott.ssa Lucia Manservisi 
ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne 
Via Cartoleria, 5  

40124 Bologna - Italia 
t +39 051 2097230 
f +39 051 264722 

e lmanser@lingue.unibo.it 
www.cle.unibo.it 

 

Για την Ελλάδα: 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Εργαστήριο Συγκριτικής Γραµµατολογίας 
Τ.Θ. 81 – GR 541 24 Θεσσαλονίκη 

t +30 2310 997494 
f +30 2310 997565 

e freris@frl.auth.gr 
www.cle.unibo.it 

 


