
 
 

               

 

 

24 Νοεμβρίου 2020 

 

Η διαδικασία των αιτήσεων για το Παράρτημα Διπλώματος YUFE  
(YUFE Diploma Supplement Track)  
 
Mία μοναδική εμπειρία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από την φοίτηση σε 10 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια  
   

Φανταστείτε ότι να μπορούσατε να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα σπουδών, επιλέγοντας 
ακαδημαϊκά μαθήματα που προσφέρονται σε οποιοδήποτε από τα 10 πανεπιστήμια της Συμμαχίας 
YUFE. Θα μπορούσατε να σπουδάσετε, να μάθετε μια γλώσσα, να κάνετε εθελοντική εργασία και 
επαγγελματική κατάρτιση  (διαδικτυακά/εικονικά/ εξ αποστάσεως) σε δέκα διαφορετικές χώρες.   
 

Οι πληροφορίες για την οργάνωση της ατομικής σας μαθησιακής εμπειρίας θα είναι στη διάθεσή σας 
και όλες οι δραστηριότητες και τα επιτεύγματά σας θα αναγνωριστούν στο Παράρτημα 
Διπλώματος YUFE και, στο μέλλον, σε ένα Ευρωπαϊκό Δίπλωμα αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη.   
  

Θα μπορούσατε να είστε μέλος της πρώτης ομάδας φοιτητών/ριών που συνδημιουργούν 
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιό μας, των νεαρών Πανεπιστημίων για το μέλλον της Ευρώπης (YUFE: the 
Young Universities for the Future of Europe)  
  

Οι εγγραφές για το Παράρτημα Διπλώματος YUFE ξεκινούν τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020, στις 
09:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).   
  

Η περίοδος αιτήσεων είναι ανοικτή για μία (1) μόνο εβδομάδα, ή και για μικρότερο διάστημα,    
καθώς θα γίνουν αποδεκτές στην πρώτη φάση μόνο 40 αιτήσεις από κάθε πανεπιστήμιο. 
Με τη λήξη της περιόδου αίτησης, μια επιτροπή αξιολόγησης θα 
επιλέξει τους 10 φιναλίστες φοιτητές/ριες ανά πανεπιστήμιο με βάση τα καθορισμένα ελάχιστα 
κριτήρια επιλογής, καθώς και τα προσωπικά κίνητρά τους, όπως αυτά έχουν υποβληθεί.  
 

Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται μέσω της πλατφόρμας YUFE Virtual Campus μέχρι την Κυριακή 06 
Δεκεμβρίου  2020, 23:59 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).   
 

 

Το Παράρτημα Διπλώματος YUFE σας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε 
τουλάχιστον 12 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για ακαδημαϊκά μαθήματα σε άλλο πανεπιστήμιο YUFE 
(μέσω εικονικής, μικτής ή / και φυσικής  κινητικότητας), να συμμετάσχετε στην Ακαδημία YUFE 
και στα μαθήματα προσανατολισμού και να  αναλάβετε δραστηριότητες που οδηγούν στην απόκτηση 
των αστεριών YUFE,  όλα εντός μέγιστης χρονικής περιόδου 2 ετών.  

https://yufe.eu/students/#DST
https://yufe.eu/yufe/yufe-virtual-campus-travel-around-europe-despite-the-pandemic/


 
 

 
Στη συμμαχία  YUFE θεωρούμε σημαντικό να μην αναγνωρίζεται μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση, αλλά 
και η συμμετοχή σας σε δράσεις  κινητικότητας, η εκμάθηση γλωσσών, η επαγγελματική κατάρτιση, η 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας  και ο εθελοντισμός στην κοινότητά σας. Γι 'αυτό δημιουργήσαμε το 
σύστημα αστεριών YUFE (YUFE Stars), ένα καινοτόμο σύστημα αναγνώρισης δραστηριοτήτων με 
συγκεκριμένους και εξατομικευμένους μαθησιακούς στόχους που δεν σχετίζονται μόνο με την 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση.  Το σύστημα αστεριών YUFE αποτελείται από 4 αστέρια: το αστέρι 
κινητικότητας, το αστέρι γλώσσας, το αστέρι επαγγελματικής εμπειρίας και το αστέρι για δράσεις 
στην κοινότητα. Τα αστέρια ενθαρρύνουν τους φοιτητές/ριες και  το προσωπικό να συνεχίσουν την 
προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς και να συμβάλουν ενεργά  στην κοινωνία μέσω 
δραστηριοτήτων που έχουν πανευρωπαϊκό αντίκτυπο.   
  

Με την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας στο YUFE, θα σας απονεμηθεί ένα Παράρτημα Διπλώματος 
YUFE, στο οποίο θα αναγνωρίζονται και τα αστέρια YUFE.   
 

Μπορείτε να αποκτήσετε το Παράρτημα Διπλώματος YUFE ως φοιτητής/ρια YUFE, εφόσον πληροίτε 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:   
  

• Ολοκληρώσατε τουλάχιστον 12 ECTS για ακαδημαϊκά μαθήματα με διαδικτυακή, υβριδική ή 
φυσική παρακολούθηση σε ένα πανεπιστήμιο της Συμμαχίας YUFE  εκτός από το πανεπιστήμιο 
στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι/ες.   

• Συμπληρώσατε τουλάχιστον 2 αστέρια YUFE (συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του 
Αστεριού κινητηκότητας/ Star Mobility)  

•  Συμμετείχατε σε τουλάχιστον 3 διαλέξεις της Ακαδημίας YUFE (YUFE Academy).   
              και   

• Λάβετε μέρος σε όλα τα μαθήματα προσανατολισμού  (YUFE Induction Courses) μέσω της 
πλατφόρμας YUFE Virtual Campus.  

  

Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνουμε και πάλι ότι το Παράρτημα Διπλώματος YUFE  είναι μια 
πιλοτική δραστηριότητα και ως εκ τούτου θα είναι ανοιχτό μόνο για έναν σχετικά μικρό αριθμό 
φοιτητών/ριων. Ανατρέξτε στις συνήθεις ερωτήσεις στην ιστοσελίδα της συμμαχίας YUFE για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Παράρτημα Διπλώματος YUFE .  
 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του YUFE Virtual Campus.  
 

https://yufe.eu/faq/
https://vc.yufe.eu/explore

