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πρλέο εξσηήζεηο, αθείο απαληήζεηο 

(FAQ) 
 

 

Σι είμαι ηα Summer Universities (SU); 

Σο Θεπινό Πανεπιζηήμιο είλαη ε κεγαιύηεξε θαη πην δηαδεδνκέλε δξάζε ηεο AEGEE. 
Από ηνλ Ινύλην κέρξη ην επηέκβξην ζε πεξίπνπ 100 πόιεηο ηεο Επξώπεο δηνξγαλώλνληαη 

από νέοςρ για νέοςρ πξνγξάκκαηα πνιηηηζκηθώλ αληαιιαγώλ. Πξόθεηηαη γηα κηα 
δξαζηεξηόηεηα δηάξθεηαο δπν εβδνκάδσλ ζπλήζσο, ζηελ νπνία έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 
ζπλαληεζνύλ 20-60 λένη από όιε ηελ Επξώπε. 

Σα Θεξηλά Παλεπηζηήκηα νξγαλώλνληαη από εθελονηέρ θνηηεηέο γηα θνηηεηέο, πάληα 
κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο ιακβάλνπλ ρώξα πνηθίιεο 
δξαζηεξηόηεηεο: Μαζήκαηα μέλσλ γισζζώλ, πιήζνο καζεκάησλ αλαθνξηθά κε δηάθνξα 
ηερληθά ζέκαηα, πνιππνιηηηζκηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξεί λα αθνξνύλ ζηελ 

πιεξνθόξεζε θαη ηελ θνπιηνύξα ή ηελ ηζηνξία ηεο εθάζηνηε ρώξαο ή αθόκα θαη πξνζθνξά 
εζεινληηθήο εξγαζίαο. Κάζε ρξόλν, πεξίπνπ 100 Θεξηλά Παλεπηζηήκηα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 
νιόθιεξε ηελ Επξώπε, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ πάλσ από 2500 θνηηεηέο από ηνπιάρηζηνλ 
30 Επξσπατθέο ρώξεο, από ηελ Πνξηνγαιία σο ην Αδεξκπατηδάλ θαη από ηε Μάιηα σο ηε 
Φηιαλδία . 

Η θιλξζξθία ηωμ Θεοιμώμ Παμεπιζηημίωμ 

Η AEGEE δεν λειηοςπγεί ζαν ηαξιδιωηικό γπαθείο νύηε ηα SU είλαη θάηη ζην νπνίν 
θιείλεηο ζέζε ή θάλεηο θξάηεζε. Σα Θεξηλά Παλεπηζηήκηα είλαη έλα από ηα πξνγξάκκαηα ηεο 
AEGEE, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα κέιε ηεο λα ηαμηδέςνπλ θαη λα γλσξίζνπλ 
δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο, γιώζζεο θαη αλζξώπνπο. ηόρνο ηεο AEGEE είλαη λα 
μεπεξαζηνύλ ηα λνεηά θαη θπζηθά ζύλνξα ηεο Επξώπεο. ηα SU δελ θάλεηο απιά ηνπξηζκό ζε 
κηα μέλε ρώξα, ζνπ δίλεηαη κηα κνλαδηθή επθαηξία λα γλσξίζεηο θαη λα δήζεηο ηελ Επξώπε! 
Σελ AEGEE δελ ηελ θάλνπλ ηα κέξε, ηελ θάλνπλ ηα κέιε ηεο… εζύ πνπ κάνειρ ηην Εςπώπη 
ππαγμαηικόηηηα! 

 

 Πξιξπ μπξοεί μα κάμει αίηηζη ζρμμεηξςήπ ζε έμα SU;    

  
Γηα λα θάλεηο αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε έλα SU ρξεηάδεηαη θαηαξρήλ λα είζαη µέινο ηεο AEGEE 
θαη λα δηαζέηεηο κάπηα µέλοςρ. Βαζηθόο πεξηνξηζκόο είλαη λα είζαη 18-30 ρξνλώλ.   

 • Πόζξ κξζηίζει η εγγοαθή ζηημ ΑEGEE-PEIRAIAS;    

  
Η εγγξαθή ζηελ AEGEE-ΠΕΙΡΑΙΑ γηα ηα Θεξηλά Παλεπηζηήκηα θνζηίδεη 23 εςπώ θαη έρεη 
εηήζηα δηάξθεηα. Με ηελ εγγξαθή ζαο ζα ζαο δνζεί θαη ε Κάπηα Μέλοςρ ηεο AEGEE. Με ηνλ 
θσδηθό ηεο ζα δεκηνπξγήζεηε ηνλ πξνζσπηθό ζαο ειεθηξνληθό account ζην aegee.org 
(βι.παξαθάησ).  

 

http://intranet.myaegee.net/login/signUp


 

• Πξρ διξογαμώμξμηαι SU;    

  
Η πιήξεο ιίζηα κε ηα κέξε πνπ δηνξγαλώλνπλ Θεξηλά Παλεπηζηήκηα βξίζθεηαη ζην 
www.aegee.org/su. 

 • Πόζξ κξζηίζει η ζρμμεηξςή και ηι παοέςεηαι με αρηό ηξ πξζό;   

  
Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο μεθηλάεη από 70 εςπώ ηην εβδομάδα γηα Language Course (LC) θαη 
Summer Course (SC) θαη κπνξεί λα θηάζεη ηα 90 εςπώ γηα Travelling Summer University 

(TSU), Language Course Plus (LC+) ή Summer Course Plus (SC+). Σν κέζν θόζηνο γηα έλα 
SU είλαη 150-180 εςπώ για 2 εβδομάδερ.  

Παξέρεηαη παποσή διαμονή, ππωινό, ενόρ ηοςλάσιζηον γεύμα και ζςμμεηοσή ζηιρ 
εκπαιδεςηικέρ & πολιηιζηικέρ. ∆εν πεπιλαμβάνονηαι ηα έξοδα μεηακίνηζηρ από και 
ππορ ηον ηόπο διεξαγωγήρ ηος SU ηα οποία και πληπώνει ο ζςμμεηέσων. Η δηακνλή 

είλαη ζπλήζσο ζε hostels, θνηηεηηθέο εζηίεο ή αθόκα θαη ζε ρώξνπο γπκλαζηεξίσλ. 

 

 Αμ κάμω αίηηζη, ζημαίμει όηι θα µε επιλένξρμ ζίγξροα;    

  
Όρη αιιά έρεηε θαιέο πηζαλόηεηεο, πάλσ από 70%. Η δπζθνιία επηινγήο εμαξηάηαη από ην 
µέξνο ην νπνίν επηιέμαηε, µε ηα SU ζε κεγάιεο πξσηεύνπζεο ηεο Επξώπεο θαζώο θαη ζε 

δεκνθηιή µέξε όπσο Ιηαιία θαη Ιζπαλία λα είλαη πην δύζθνια θαη ηα SU ζε αλαηνιηθή 
Επξώπε λα είλαη πην εύθνια.   

αο ζπκβνπιεύνπκε πάλησο λα κελ επηιέμεηε απαξαίηεηα θάπνην δεκνθηιή πξννξηζκό 
θαζώο πνιύ επηηπρεκέλα SU δηνξγαλώλνληαη ζε όινπο ηνπο πξννξηζκνύο!  Πξέπεη επίζεο 
λα ηνληζηεί όηη έρεηε μέσπι 3 επιλογέρ πποοπιζμών ηνπο νπνίνπο θαη δειώλεηε κε ζεηξά 
πξνηεξαηόηεηαο. ΠΡΟΟΧΗ: οι εγγπαθέρ ηελειώνοςν 30 Αππιλίος. 

• Πξια είμαι ηα κοιηήοια επιλξγήπ;    

  
ΠΡΟΟΧΗ! Βαζηθόηαην ξόιν γηα ηελ επηινγή ζαο ζε έλα Θεξηλό Παλεπηζηήκην θαηέρεη 

ζηελ αίηεζή ζαο θαη ην ιεγόκελν “Motivation Letter” όπνπ εμεγείηε γηαηί ζέιεηε λα 
ζπκκεηάζρεηε ζην SU θαζώο θαη όηη άιιν πνπ πηζηεύεηε όηη ζα πείζεη ηνπο δηνξγαλσηέο λα 

ζαο δερηνύλ!   

∆ελ ππάξρεη ην ηέιεην motivation letter, κεξηθέο γεληθέο ζπκβνπιέο πνπ µπνξνύµε λα 
δώζνπκε είλαη λα µελ είλαη νύηε πνιύ µκαθξνζθειέο νύηε πνιύ ζύληνµν, λα είλαη 
πξσηόηππν θαη λα ιαµβάλεη ππόςε ην ζέµα ηνπ SU θαη ηε λννηξνπία απηώλ πνπ πξόθεηηαη 
λα ζαο επηιέμνπλ! Πέξα από ην motivation letter, ξόιν ζηελ επηινγή µπνξεί λα παίμεη ε 
πξνζπάζεηα ησλ δηνξγαλσηώλ γηα ιζοµεπή εκπποζώπηζη ηλικιών, εθνικοηήηων και 

θύλων.    

• Μπξοώ μα πάω ζηξ ίδιξ SU µε ηξ θίλξ/θίλη µξρ;    

  
Κιαζζηθή επηδίσμε θάζε ζπκκεηέρνληα είλαη λα πάεη ζην εμσηεξηθό καδί κε ηελ παξέα ηνπ! 
ηελ πεξίπησζε όκσο ησλ Θεξηλώλ Παλεπηζηεκίσλ απηό είλαη ιίγν δύζθνιν, όρη όκσο 

αδύλαην. Πνιηηηθή ησλ δηνξγαλσηώλ είλαη λα δηαιέγνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο από όζεο 
πεξηζζόηεξεο ρώξεο θαη αληέλεο γίλεηαη. Μπνξείηε λα θάλεηε αίηεζε ζην ίδην SU αιιά δε 

http://www.aegee.org/su


 

ζεκαίλεη όηη ζα ζαο πάξνπλ όινπο καδί! Μπνξεί λα πάξνπλ έλαλ, όινπο ή θαη θαλέλαλ.  
αρ πποηείνοςμε να κάνεηε αίηηζη ανεξάπηηηα από ηο ηι θα κάνοςν οι θίλοι ζαρ.  

   

 • Σι θα γίμει αμ επιλεγώ/δεμ επιλεγώ;   

  
Αλ επηιεγείηε, ζα επηθνηλσλήζνπλ καδί ζαο νη δηνξγαλσηέο δεηώληαο ζαο λα επιβεβαιώζεηε 
ηε ζπκκεηνρή ζαο µε θάπνην ηξόπν (π.ρ. απνζηνιή θσηνηππίαο εηζηηεξίνπ ή πιεξσκή 
πξνθαηαβνιήο). Αλ δελ επηιεγείηε ίζσο µπείηε ζε θάπνηα ιίζηα αλαµνλήο (ζηα SU ππάξρνπλ 
ζπλήζσο αθπξώζεηο) ή ίζσο βξείηε θάπνηα θελή ζέζε ζε θάπνην άιιν SU µε ηε δηαδηθαζία 
ησλ Οpen calls. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη θαιό λα θνηηάηε ζπρλά ηα e-mail ζαο θαζώο 

απηόο είλαη ν ηξόπνο πνπ ζα ιακβάλεηε λέα ζρεηηθά µε ηε ζπκκεηνρή ζαο.    

  
 Πωπ θα κάμω λξγαοιαζμό ζηημ AEGEE & πωπ θα κάμω αίηηζη για SU ???  

 

Οι αιηήζειρ γίνονηαι και θέηορ μέζω internet. Γηα λα θάλεη θάπνηνο αίηεζε πξέπεη 
λα είλαη εγγεγξακκέλν κέινο ηεο AEGEE-Πεηξαηάο θαη λα έρεη πιεξώζεη ηελ ζπλδξνκή ηνπ 
γηα ην ηξέρνλ έηνο. 
 
Μόιηο γίλεηε κέινο ηεο AEGEE Πεηξαηάο, πξέπεη λα εγγξαθείηε ζηο Intranet ηηρ AEGEE-
Europe [intranet.myaegee.net] 
 
Αθνύ ζπκπιεξώζεηε ηε θόξκα κε ηε σπήζη ηος κωδικού ηηρ κάπηαρ μέλοςρ ζαρ, ζα  
ηελ επηθπξώζνπκε. Μεηά ηελ επηθύξσζε, κπνξείηε ειεύζεξα λα θάλεηε  αίηεζε γηα έλα SU! 
(Να ιεθζεί ππόςε όηη κεηά ηελ εγγξαθή ζαο ζην Intranet, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε 30 ιεπηά 
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.) 
 
Σν επόκελν βήκα είλαη λα κπείηε ΕΔΩ κε ην username θαη ηνλ θσδηθό ζαο θαη λα θάλεηε ηελ 
αίηεζε ζαο! 

[www.aegee.org/su] 

 
 
 
 

Για εγγραθές ελάηε να μας βρείηε ζηο ηραπεδάκι μας ζηο ιζόγειο ηοσ Πανεπιζηεμίοσ 
Πειραιά ή επικοινωνήζηε με ηα μέλε ηοσ διοικεηικού και ζηο 

aegeepeiraias@gmail.com. 
 

Για περιζζόηερες πλεροθορίες μπείηε ζηα  
http://www.aegee-peiraias.gr & http://www.aegee.org/su 

http://intranet.myaegee.net/login/signUp
http://intranet.myaegee.net/login/signUp
http://www.projects.aegee.org/suct/su2010/login.php?page=submit_app&type=&toa=0&member_id_outgoing=
mailto:aegeepeiraias@gmail.com
http://www.aegee-peiraias.gr/
http://www.aegee.org/su

