ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ERASMUS
σελίδα Erasmus ΠΑΜΑΚ http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=el
κωδικός ΠΑΜΑΚ: G THESSAL02
Ακαδηµαϊκά Υπεύθυνη: Έλενα Παπανδρέου papandre@uom.edu.gr
Διοικητικά Υπεύθυνος: Σάββας Τριανταφυλλίδης s.triadis@uom.edu.gr (γραµµατεία ΜΕΤ)
1. Βλέπετε στον πιο κάτω πίνακα µε τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα, πότε λήγει η προθεσµία του κάθε ιδρύµατος που σας ενδιαφέρει, προκειµένου να
λάβει την αίτησή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ γιατί µπορεί µεν η προθεσµία για να κάνετε αίτηση προς το ΠΑΜΑΚ να λήγει αρχές Μαρτίου, αλλά αν η προθεσµία
κάποιου ιδρύµατος στο εξωτερικό λήγει νωρίτερα, τότε πρέπει να έχετε στείλει την αίτησή σας σε όποια τέτοια ιδρύµατα ανάλογα µε την ΔΙΚΗ
ΤΟΥΣ προθεσµία. Υπάρχουν κάποια ιδρύµατα που έχουν προθεσµία ακόµα και την 1η Μαρτίου, οπότε βιαστείτε!
2. προγραµµατίζετε τι θα ηχογραφήσετε και κλείνετε έγκαιρα στούντιο για ηχογράφηση στο ΠΑΜΑΚ. Κατά κανόνα αυτό που ζητούν τα ιδρύµατα
υποδοχής είναι 15-20 λεπτά από διαφορετικά στυλ/εποχές. Σχεδόν πάντα ο τρόπος για να πάτε στο εξωτερικό είναι να σας επιλέξουν µε την
ηχογράφησή σας. Οι φοιτητές των ΕΜΣ δείτε τη σηµείωση πιο κάτω στην παράγραφο CD.
3. ψάχνετε στον οδηγό σπουδών του κάθε ιδρύµατος που σας ενδιαφέρει, µπαίνοντας στην ιστοσελίδα που θα δείτε στον πιο κάτω πίνακα και
βρίσκετε τα µαθήµατα που επιθυµείτε να παρακολουθήσετε, αν τελικά σας δεχτούν. Αν δε βρίσκετε τον οδηγό σπουδών τους, στείλτε τους µέηλ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν µπορείτε να παρακολουθήσετε στο εξωτερικό το 8ο εξάµηνο ειδίκευσης, δηλαδή να κάνετε το πτυχιακό σας ρεσιτάλ η την πτυχιακή
σας εργασία σε ξένο ίδρυµα.
4. µπορείτε να κάνετε αίτηση σε έως 6 ιδρύµατα (αντίθετα από άλλους φοιτητές του ΠΑΜΑΚ).
5. µπορείτε µεν να κάνετε αίτηση για µόνο ένα εξάµηνο αλλά αποφύγετε αυτό να είναι το εαρινό, και γιατί έχετε λιγότερες πιθανότητες να
υπάρχουν χρήµατα για την υποτροφία σας και γιατί το ΠΑΜΑΚ θέλει να έχετε απαντήσεις από τα ιδρύµατα πριν το καλοκαίρι, ακόµα κι αν τα
ιδρύµατα του εξωτερικού έχουν προθεσµία για να λάβουν αιτήσεις για το εαρινό εξάµηνο, µετά το καλοκαίρι.
6. Αν κάποιο πανεπιστήµιο σας δεχτεί, απαντήστε ΑΜΕΣΩΣ! Μπορείτε και να τους ζητήσετε να περιµένετε για να έχετε απάντηση και από άλλα
ιδρύµατα που ίσως σας ενδιαφέρουν περισσότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση απαντήστε! Επίσης αν αποφασίσετε να δεχτείτε την πρόσκληση
κάποιου ιδρύµατος πριν απαντήσουν τα άλλα, γράψτε στα υπόλοιπα ότι αποφασίσατε να πάτε αλλού.
7. Ενηµερώστε µε µέηλ την Ακαδηµαϊκά υπεύθυνη και τον Διοικητικά Υπεύθυνο για την πρόθεσή σας να µετακινηθείτε µε Erasmus, ώστε να έχουν
στα αρχεία τους τα ονόµατά σας και τα µέηλ σας.
8. Δείτε εδώ κάποια σηµαντικά σηµεία από τον κανονσιµό Erasmus του ΠΑΜΑΚ:
α. Σε περίπτωση ακύρωσης υποψηφιότητας από τον ίδιο το φοιτητή ενώ έχει επιλεγεί για µετακίνηση και έχει αποδεχθεί τη θέση, χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, δε θα δικαιούται να υποβάλλει αίτηση για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, ενώ σε περίπτωση που θα θελήσει να
υποβάλλει αίτηση το µεθεπόµενο έτος και ισοψηφήσει µε άλλον φοιτητή δε θα προτιµηθεί.
β. Το Learning Agreement θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο µαθήµατα που αντιστοιχούν σε 10 πιστωτικές µονάδες E.C.T.S. / εξάµηνο
του προγράµµατος σπουδών του Ιδρύµατος προέλευσης. [αυτό αφορά φοιτητές που βρίσκονται στο τέταρτο έτος και έχουν περάσει σχεδόν όλα
τους τα µαθήµατα].

ΠΡΟΣΟΧΗ! έχετε υπ’ όψιν σας ότι αν τελικά φύγετε µε ERASMUS, πρέπει να κάνετε δήλωση µαθηµάτων ΚΑΙ στο ΜΕΤ για το αντίστοιχο εξάµηνο,
αλλοιώς όταν επιστρέψετε δεν θα µπορούν να σας περαστούν οι βαθµολογίες των µαθηµάτων που περάσατε. Επίσης, αφού σας δεχτεί κάποιο
πανεπιστήµιο και πριν φύγετε, παίρνετε γραπτή βεβαίωση από τους καθηγητές που διδάσκουν στο ΠΑΜΑΚ τα µαθήµατα που θα δηλώσετε, για το
αν τα θεωρούν αντίστοιχα µε το δικό τους µάθηµα στο ΜΕΤ. Δεν πρόκειται τόσο για τα µαθήµατα που είναι προφανές ότι θα αναγνωριστούν (πχ
πιάνο ή µουσική δωµατίου), αλλά κυρίως για τα θεωρητικά µαθήµατα. Για τη βεβαίωση αυτή, στέλνετε µέηλ στον δικό µας καθηγητή µε τον τίτλο
και την περιγραφή του µαθήµατος όπως είναι στον οδηγό σπουδών του ξένου πανεπιστηµίου.
Για πολλές σας απορίες µπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από τον Σύλλογο Φοιτητών Erasmus του ΠΑΜΑΚ uom@esnthessaloniki.gr . Πρόκειται για
φοιτητές που ήδη έχουν µεταβεί στο εξωτερικό µε Erasmus και σίγουρα θα σας βοηθήσουν µε πολλές χρήσιµες συµβουλές.
Επίσης µπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισµό Erasmus του ΠΑΜΑΚ σε αυτό τον σύνδεσµο:
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5043/2015-KanonismosKinitikotitasgiaSpoudes.pdf
ΤΙ ΘΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ
•

•

Αίτηση προς το ΠΑΜΑΚ, είναι στα Ελληνικά και θα τη βρείτε στη σελίδα του Erasmus του ΠΑΜΑΚ. Προσοχή να κατεβάσετε την αίτηση που είναι
ειδικά για το ΜΕΤ. Πρέπει να την καταθέσετε έως την ηµεροµηνία που ορίζει ως προθεσµία το Γραφείο Erasmus του ΠΑΜΑΚ που είναι µάλλον γύρω
στις αρχές Μαρτιου (κάθε χρόνο µπορεί να διαφέρει λίγο). Γράφετε µε σειρά προτίµησης τα (έως 6) ιδρύµατα όπου θέλετε να κάνετε αίτηση. Αυτή
η σειρά δεν είναι δεσµευτική. Αν τελικά σας δεχτούν πάνω από ένα Ιδρύµατα, µπορείτε να επιλέξετε όποιο θέλετε.
Application form, είναι στα Αγγλικά και πρέπει να συµπληρώσετε µία για κάθε ίδρυµα. Αρκετά ιδρύµατα έχουν ηλεκτρονική αίτηση για φοιτητές
Erasmus+ online, θα τη βρείτε στη σελίδα τους. Εναλλακτικά, µπορεί να έχουν αναρτηµένο δικό τους έντυπο στα Αγγλικά για αυτή την αίτηση. Αν
κάποιο ίδρυµα δεν παρέχει τέτοιο έντυπο, ούτε ζητά αίτηση online, τότε ζητήστε από τον διοικητικά υπεύθυνο του ΜΕΤ να σας στείλει ένα έντυπο
για Application Form. Μπορείτε να κάνετε αίτηση έως και σε 6 ιδρύµατα και πρέπει να την στείλετε έως την προθεσµία που ορίζει το κάθε
ίδρυµα, κατά κανόνα ηλεκτρονικά. Προσοχή, αυτή η προθεσµία µπορεί να είναι ακόµα και 1 Μαρτίου, δηλαδή αρκετά νωρίτερα από την αίτηση
προς το ΠΑΜΑΚ. Στην αίτηση γράφετε τα µαθήµατα που επιθυµείτε να παρακολουθήσετε στο ίδρυµα υποδοχής, καθώς και τα ECTS που δίνει για το
κάθε µάθηµα το ίδρυµα υποδοχής (Προσοχή, ΟΧΙ τα ECTS που έχει το ίδιο µάθηµα στο ΜΕΤ!). Το σύνολο των ECTS για ΚΑΘΕ εξάµηνο πρέπει
να είναι το λιγότερο 30. Αυτά ακριβώς τα µαθήµατα θα βάλετε ΚΑΙ στο Learning Agreement (δείτε πιο κάτω). Προσπαθήστε να επιλέξετε
µαθήµατα όσο γίνεται αντίστοιχα η σχετικά µε τα µαθήµατα που θα πρέπει να σας αναγνωριστούν εδώ όταν επιστρέψετε. Αν έχετε αµφιβολίες για
κάποιο µάθηµα, γράψτε µεηλ και ρωτήστε τον καθηγητή που διδάσκει το αντίστοιχο µάθηµα στο ΜΕΤ, ρωτώντας αν θα σας το αναγνωρίσει και
στέλνοντάς του τον τίτλο και την περιγραφή του µαθήµατος από τον οδηγό σπουδών του ξένου ιδρύµατος. Μπορείτε όµως, προκειµένου να
συµπληρώσετε τον απαραίτητο αριθµό ECTS, να βάλετε και κάποια µαθήµατα που δεν περιλαµβάνονται αντίστοιχα στον δικό µας οδηγό σπουδών.
Αυτά αν τα περάσετε, θα σας αναγνωριστούν µεν όταν γυρίσετε, αλλά ως επιπλέον από τα 240 ECTS που χρειάζεστε για να πάρετε πτυχίο. Όταν
επιστρέψετε από το εξωτερικό πρέπει να έχετε περάσει µαθήµατα που αναλογούν σε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ECTS για κάθε εξάµηνο, αλλιώς θα
πρέπει να επιστρέψετε τα χρήµατα της υποτροφίας! Στην αίτηση συνήθως έχει και πίνακα για να γράψετε όλα τα ιδρύµατα στα οποία κάνετε
αίτηση, µε τη σειρά προτίµησής σας. Αυτό ενηµερώνει το ίδρυµα στο οποίο κάνετε αίτηση, για τη σειρά στην οποία τους έχετε βάλει, αλλά δεν είναι
δεσµευτικό, ούτε επηρρεάζει ιδιαίτερα την απόφασή τους. Την αίτηση υπογράφετε εσείς (student), ο βασικός καθηγητής σας στην ειδίκευση η το
ΚΑ (Professor/Tutor), η Ακαδηµαϊκά Υπεύθυνη (Academic Coordinator) και ο Αναπληρωτής Πρύτανης (International Coordinator). Για τις πρώτες
τρεις υπογραφές φροντίζετε εσείς, ενώ για την τελευταία υπογραφή πάτε την αίτηση στον διοικητικά υπεύθυνο, και ΟΧΙ στην Πρυτανεία.

•

•
•
•

Φωτογραφίες: σε κάθε αίτηση (Application form) κολλάτε µία απλή φωτογραφία διαβατηρίου η ταυτότητας (µπορείτε να την προσθέσετε και
ηλεκτρονικά).
Learning Agreement, ένα για κάθε ίδρυµα. Το βρίσκετε στη σελίδα του Erasmus του ΠΑΜΑΚ. Εκεί (BEFORE THE MOBILITY, Table A) γράφετε
τα µαθήµατα που επιθυµείτε να παρακολουθήσετε στο ίδρυµα υποδοχής (όπως τα γράψατε και στην αίτηση), καθώς και τα ECTS που δίνει για το
κάθε µάθηµα το ίδρυµα υποδοχής (προσοχή: ΟΧΙ τα ECTS που έχει το αντίστοιχο µάθηµα στο ΜΕΤ!). Το σύνολο των ECTS για ΚΑΘΕ εξάµηνο
πρέπει να είναι το λιγότερο 30. Κάτω από το Table A, στο Table B βάζετε ΜΟΝΟ τα µαθήµατα που θα σας αναγνωριστούν στο ΜΕΤ ως αντίστοιχα
όταν επιστρέψετε, µε τους Αγγλικούς τους τίτλους (θα τους βρείτε στον οδηγό σπουδών ΜΕΤ, δίπλα στους Ελληνικούς). Σε αυτόν τον πίνακα
βάζετε τα ECTS του ΜΕΤ και δεν είναι απαραίτητο να βγαίνουν σύνολο 30 ECTS για κάθε εξάµηνο, αφού στο ξένο ίδρυµα είναι πιθανόν να
παρακολουθήσετε και κάποια µαθήµατα που δεν έχουν αντίστοιχα στο ΜΕΤ.
CD, ένα για κάθε ίδρυµα. Ηχογράφηση στο στούντιο του Τµήµατος (να κλείσετε εγκαίρως ηµεροµηνία). Τα περισσότερα ιδρύµατα ζητούν περίπου
15-20 λεπτά πρόγραµµα από διαφορετικές εποχές η στυλ. Πριν σταλεί µαζί µε την αίτηση, υπογράφει επάνω του ο διδάσκων καθηγητής, κάτι που
πιστοποιεί την γνησιότητα της ηχογράφησης. Ο ίδιος θα υπογράψει και στην αίτησή σας, για να γίνει αντιπαραβολή. Εναλλακτικά, µπορείτε να
στείλετε ηχογράφηση η βιντεοσκόπησή σας µε λινκ (πχ youtube), αλλά κάντε το µέσω του καθηγητή σας, ώστε να βεβαιώνεται ότι είναι δική σας
ηχογτάφηση.
σηµείωση: οι φοιτητές των ΕΜΣ, αν δεν επιθυµούν να στείλουν ηχογράφηση, έχουν µεν τη δυνατότητα να µεταβούν σε κάποιο ίδρυµα χωρίς
ηχογράφηση, αλλά επειδή είναι λίγα τα ιδρύµατα που πιθανόν να δέχονται φοιτητές µε αυτό τον τρόπο, θα πρέπει να κάνουν µόνοι τους έρευνα
για το ποια ιδρύµατα µπορεί να δεχτούν αίτηση χωρίς ηχογράφηση, γράφοντας µέηλ στους υπεύθυνους Erasmus των ιδρυµάτων και εξηγώντας τη
φύση του προγράµµατος σπουδών που ακολουθούν στο ΜΕΤ.
Letter of Motivation: Σε ένα µικρό κείµενο περίπου µισής σελίδας να εξηγήσετε για ποιό λόγο θέλετε να περάσετε ένα η δύο εξάµηνα στη
συγκεκριµένη σχολή (πχ πάτε για έναν συγκεκριµένο καθηγητή, θεωρείτε σπουδαίο το συγκεκριµένο ίδρυµα κλπ), πάντα σε συνδυασµό µε τους
στόχους του προγράµµατος Erasmus (δείτε την αρχική του σελίδα στο site του ΠΑΜΑΚ). Γράψτε και ότι θέλετε να έλθετε σε επαφή µε τους
ανθρώπους, τη γλώσσα και την κουλτούρα της συγκεκριµένης χώρας. Επίσης, θα µπορούσατε να γράψετε ότι η περίοδος αυτή είναι για εσάς, όχι
µόνον χρόνος εµπειρίας Erasmus, αλλά και πιθανώς µία δοκιµαστική περίοδος για τις µελλοντικές µεταπτυχιακές σπουδές στην συγκεκριµένη
σχολή.
Transcript of Records (= αναλυτική βαθµολογία ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ): Την παίρνετε από την Γραµµατεία (στα Ελληνικά) και την
υπογράφει η Ακαδηµαϊκά Υπεύθυνη. Την χρειάζεστε για την αίτησή σας προς το ΠΑΜΑΚ.
Αναλυτική βαθµολογία στα Ελληνικά, την οποία θα ζητήσετε από τη γραµµατεία µέσω Students Web.
Τίτλους Σπουδών Ξένης Γλώσσας απλό αντίγραφο
Ταυτότητα, απλό αντίγραφο

•
•

ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (αν τα ζητά το Ίδρυµα Υποδοχής)
CV (= Βιογραφικό σηµείωµα)
Letter of recommendation (= συστατική επιστολή από τον διδάσκοντα καθηγητή)

•

•

•

•

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του γραφείου Erasmus, στο σηµείο που γράφει «Κινητικότητα φοιτητών για
σπουδές»:
https://www.uom.gr/erasmus-office

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕΤ
ΧΩΡΑ /
ΠΟΛΗ
ΑΥΣΤΡΙΑ /
VIENNA
ΒΕΛΓΙΟ /
BRUSSELS
ΒΕΛΓΙΟ /
BRUSSELS
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ /
PLOVDIV
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ /
SOFIA
ΓΕΡΜΑΝΙΑ /
DETMOLD
ΓΕΡΜΑΝΙΑ /
DÜSSELDORF
ΓΕΡΜΑΝΙΑ /
ESSEN

ΓΕΡΜΑΝΙΑ /
HALLEWITTENBERG
ΓΕΡΜΑΝΙΑ /
HANNOVER
ΓΕΡΜΑΝΙΑ /
LUBECK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΚΩΔΙΚΟΣ
(κωδικός ΠΑΜΑΚ: G THESSAL02)
University of Music and Performing
Arts Vienna
A WIEN08
Erasmushogeschool Brussel
School Of Arts – Koninklijk
Conservatorium
B BRUSSEL46
LUCA School of Arts
B BRUSSEL43
Academy of Music, Dance and Fine
Arts, Plovdiv
BG PLOVDIV 07
National Academy of Music "Prof.
Pancho Vladigerov" Sofia
BG SOFIA13
Hochschule Für Musik Detmold
D DETMOLD 01
Robert Schumann Hochschule
Düsseldorf
D DUSSELD06
Folkwang University of the Arts
D ESSEN02

Martin-Luther-Universitaet HalleWittenberg
D HALLE01
Hochschule FüR Musik, Theater Und
Medien Hannover
D HANNOVE04
Musikhochschule Lubeck
D LUBECK02

WEBSITE
www.mdw.ac.at

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ/ΕΑΡΙΝΟ)
15 ΜΑΡΤΙΟΥ /
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

www.erasmushogeschool.be/en/english

online 19 ΦΕΒΡ. - 30
ΜΑΙΟΥ
online 1 ΟΚΤ. - 30 ΝΟΕΜ.

www.luca-arts.be

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (και για
εαρινό)
31 ΜΑΙΟΥ /
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

www.artacademyplovdiv.com
www.nma.bg

15 ΜΑΡΤΙΟΥ /
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

http://www.hfm-detmold.de

15 ΜΑΡΤΙΟΥ /
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ /
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

http://www.rsh-duesseldorf.de/
http://www.folkwanq- uni.de/en/home/hochschul
e/international/
online course catalogue: https://organizer.folkwanguni.de/qisserver/rds?state=user&t
ype=8&topitem=lectures&breadCr
umbSource=portal&noDBAction=y &init=y
http://www.international.uni-halle.de/

1 ΜΑΙΟΥ /
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

www.hmtm- hannover.de/en

31 ΜΑΡΤΙΟΥ (και για
εαρινό)

www.mh-luebeck.de/en/

15 ΜΑΡΤΙΟΥ /
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

15 ΜΑΙΟΥ /
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ /
WEIMAR
ΙΣΠΑΝΙΑ /
CASTELLO
ΙΣΠΑΝΙΑ /
GRANADA
ΙΣΠΑΝΙΑ /
MADRID
ΙΣΠΑΝΙΑ /
SAN
SEBASTIAN
ΙΣΠΑΝΙΑ /
ZARAGOZA
ΙΣΠΑΝΙΑ /
VIGO
ΙΤΑΛΙΑ /
ADRIA
ΙΤΑΛΙΑ /
ALESSANDRIA
ΙΤΑΛΙΑ /
CATANIA
ΙΤΑΛΙΑ /
PADOVA
ΙΤΑΛΙΑ /
PARMA
ΙΤΑΛΙΑ /
PAVIA

University of Music Franz Liszt Weimar
D WEIMAR02
Conservatori Superior de Música
“Salvador Seguí”
E CASTELL13
Conservatorio Superior “Victoria
Eugenia”
E GRANADA 04
Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid
E MADRID27
Musikene. Hlgher Music School of the
Basque Country
E SANSEB01
Conservatorio Superior de Música de
Aragón (CSMA)
E ZARAGOZ05
Conservatorio Superior de Música de
Vigo
E VIGO03
Conservatorio Di Musica Di Adria
I ADRIA 01
Conservatorio Di Musica ‘A. Vivaldi’ di
Alessandria
I ALESSAN 01
Istituto Superiore Di Studi Musicali
’V. Bellini’
I CATANIA06
Conservatorio Statale di Musica «C.
Pollini» Padova
I PADOVA 02
Conservatorio di Musica Arrigo Boito
I PARMA 02
Universita’ Degli Studi di Pavia
(University of Pavia)
I PAVIA01

http://www.hfm-weimar.de~S80/?L=1
https://www.conservatorisuperiorcastello.com/es/

31 ΜΑΡΤΙΟΥ (και για
εαρινό)
1 ΙΟΥΝΙΟΥ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

www.conservatoriosuperiorgranada.com

31 ΜΑΙΟΥ /
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

www.rcsmm.eu

30 ΜΑΡΤΙΟΥ (και για
εαρινό)

www.musikene.net

15 ΜΑΡΤΙΟΥ (και για
εαρινό)

www.csma.es

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ /
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

www.conservatoriosuperiorvigo.com

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (και για
εαρινό)

www.conservatoriobuzzo lla.it

15
15
31
31

http://www.conservatoriovivaldi.it
http://www.conservatoriovivaldi.it/erasmus

ΙΟΥΝΙΟΥ /
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΑΙΟΥ /
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

www.istitutobellini.it/ita/progetti_internazionali.php

15 ΜΑΡΤΙΟΥ /
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

http://www.conservatoriopollini.it/erasmus

1 ΜΑΡΤΙΟΥ (και για
εαρινό)

http://www.conservatorio. pr.it/

30 Απριλίου /
15 Οκτωβρίου
ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ /
ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

www.unipv.eu
http://www.unipv.eu/site/en/home/academics/coursecatalogue.html
Staff contact details:
http://www.unipv.eu/site/en/home/internationalrelations/erasmus/articolo1006.html

ΙΤΑΛΙΑ /
ROME
ΙΤΑΛΙΑ /
ROVIGO
ΚΡΟΑΤΙΑ /
ZAGREB
ΚΥΠΡΟΣ /
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
(NICOSIA)

Conservatorio di Musica, Santa Cecilia
I ROMA09
Conservatorio di Musica “F.Venezze”
I ROVIGO01
University of Zagreb, Music Academy
HR ZAGREB01
University of Nicosia
CY NICOSIA14

ΚΥΠΡΟΣ /
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
(NICOSIA)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ /
ARNHEM,
ENSCHEDE
ΟΛΛΑΝΔΙΑ /
MAASTRICHT

European University Cyprus
CY NICOSIA24

ΟΛΛΑΝΔΙΑ /
ROTTERDAM
ΟΥΓΓΑΡΙΑ /
GYOR
ΠΟΛΩΝΙΑ /
KATOWICE
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ /
CASTELO
BRANCO
ΣΛΟΒΑΚΙΑ /
BANSKA
BYSTRICA
ΣΟΥΗΔΙΑ /
MALMO

www.conservatoriosantacecilia.it
http://www.conservatoriorovigo.it/
http://www.unizg.hr/homepage/internationalexchange/exchange-students/
Website:
www.unic.ac.cy
Course Catalogue:
http://www.unic.ac.cy/study-with-us/ects-courseinformation-catalogue/information-on-degree-programmes
Incoming Erasmus students:
http://www.unic.ac.cy/study-with-us/erasmus/incomingstudents
www.euc.ac.cy

31 ΜΑΙΟΥ (και για
εαρινό)
1 ΜΑΙΟΥ /
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
10 ΜΑΙΟΥ /
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ /
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

31 ΜΑΙΟΥ /
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ArtEZ Institute of the Arts
NL ENSCHED04

http://www.artez.nl/english/About_ArtEZ/Contact_and_direc
tions

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ /
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Zuyd Hogeschool
NL HEERLEN14

http://www.conservatoriummaastricht.nl/en/maastrichtacademy-of-music.aspx

1 ΜΑΙΟΥ /
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

CODARTS, University of the Arts
NL ROTTERD09
Széchenyi István University
HU GYOR01
Karol Szymanowski Academy of Music
PL KATOWIC04
Instituto Politécnico de Castelo Branco
P CASTELO01

http://www.codarts.nl/erasmus/

31 ΜΑΡΤΙΟΥ (και για
εαρινό)
1 ΙΟΥΝΙΟΥ /
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (και για
εαρινό)
31 ΜΑΙΟΥ /
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Academy of Arts in Banska Bystrica
SK BANSKA02

http://www.aku.sk

15 ΙΟΥΛΙΟΥ /
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Lund University, Malmö Academy of
Music
S LUND01

www.mhm.lu.se

15 ΜΑΡΤΙΟΥ (και για
εαρινό)

http://uni.sze.hu,
http://ipc.sze.hu
www.am.katowice.pl
www.ipcb.pt/en

ΣΟΥΗΔΙΑ /
GOTHENBURG

ΤΟΥΡΚΙΑ /
ISTANBUL

University of Gothenburg
Academy of Music and Drama
S GOTEBORO1
Ankara Haci Bayram Veli University
Turkish Music State Conservatory
TR ANKARA24
Istanbul Teknik Universitesi
TR ISTANBU04

ΤΟΥΡΚΙΑ /
ISTANBUL

Yıldız Technical University
TR ISTANBU07

ΤΟΥΡΚΙΑ /
IZMIR

Ege University
Turkish Music State Conservatory
TR IZMIR02
Yasar Universitesi
TR IZMIR05
Metropolia University of Applied
Sciences
SF HELSINK41
University of the Arts Helsinki,
Sibelius Academy
SF HELSINK42
Turku University of Applied Sciences
(TUAS)
SF TURKU05

ΤΟΥΡΚΙΑ /
ANKARA

ΤΟΥΡΚΙΑ /
IZMIR
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ /
HELSINKI
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ /
HELSINKI
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ /
TURKU

www.hsm.gu.se

1 ΜΑΡΤΙΟΥ (και για
εαρινό)

http://ahbv.edu.tr/?language=en_US

30 ΙΟΥΝΙΟΥ /
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

General // http://www.itu.edu.tr/
For Incoming Students // http://www.eucentreeng.itu.edu.tr/
Course List // http://www.sis.itu.edu.tr/eng/curriculums/
Calendar// http://www.sis.itu.edu.tr/eng/calendar/
www.bologna.yildiz.edu.tr

1 ΙΟΥΝΙΟΥ /
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

https://ege.edu.tr/
http://euc.yasar.edu.tr
http://opinto-opas.metropolia.fi/en/

online 15 ΜΑΙΟΥ-15
ΙΟΥΛΙΟΥ /
online 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-15
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ /
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ /
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1 ΜΑΙΟΥ / 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

www.uniarts.fi/en/siba

31 ΜΑΡΤΙΟΥ (και για
εαρινό)

www.tuas.fi

1 ΜΑΙΟΥ (και για εαρινό)

