Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων
Διεφθυνςη Διεθνϊν και Δημοςίων Σχζςεων

Υοιτητϋσ και κινητικότητα
Βαςικό Δρϊςη 1:
Κινητικότητα των Ατόμων/
Learning Mobility of Individuals
•Ανϊπτυξη οριζόντιων δεξιοτότων:
- Βελτύωςη γλωςςικών δεξιοτότων
- Αντιμετώπιςη δυςκολιών
- Απόκτηςη διαπολιτιςμικών γνώςεων
- Διεύρυνςη επαγγελματικών και
προςωπικών προοπτικών

•Ενύςχυςη τησ απαςχοληςιμότητασ

Ποιοι
α) Υοιτητϋσ 1ου κύκλου ςπουδών (Προπτυχιακού)
β) Υοιτητϋσ 2ου κύκλου ςπουδών (Μεταπτυχιακού )
γ) Υοιτητϋσ 3ου κύκλου ςπουδών (Τποψόφιοι Διδϊκτορεσ)
+
δ) Πρόςφατα Απόφοιτοι οι οπούοι μπορούν να μετακινηθούν για
πρακτικό ϊςκηςη ςτον πρώτο χρόνο τησ αποφούτηςόσ τουσ

κοπόσ
α) πουδϋσ (Learning Mobility) ςε Πανεπιςτόμιο

α) πουδϋσ (Learning Mobility) ςε Πανεπιςτόμιο

β) Πρακτικό Άςκηςη (Traineeship) για επιμόρφωςη / απόκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ ςε παν/μια,
επιχειρόςεισ, κϋντρα κατϊρτιςησ, ερευνητικϊ κϋντρα, οργανιςμούσ ό οποιονδόποτε ϊλλο ςυναφό χώρο
εργαςύασ.
ύμπραξη μεταξύ προγραμμϊτων Erasmus+ και Ορύζοντασ 2020: «Πρακτικό Άςκηςη ςε ψηφιακϋσ
δεξιότητεσ».
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Πρόςφατα απόφοιτοι (πρακτικό ϊςκηςη):
ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτη διϊταξη του ϊρθρου 49 §5 του Νόμου 4009/2011 (ΥΕΚ Α
195/6-9-2011- όπωσ ακολουθεύ), η φοιτητικό ιδιότητα διατηρεύται μϋχρι την απονομό του
τύτλου του αντύςτοιχου κύκλου ςπουδών.

Η μετακύνηςη πραγματοποιεύται μετϊ την αποφούτηςη,
με την προώπόθεςη ότι
- η υποβολό τησ αύτηςησ,
-η υπογραφό τησ υμφωνύασ Πρακτικόσ Άςκηςησ (Learning
Agreement for Traineeships) και
-η αξιολόγηςη τησ αύτηςησ,
ϋχουν ολοκληρωθεύ πριν την απονομό του πτυχύου.

3

Κάθε πρακτική άςκηςη θα θεωρείται «πρακτική άςκηςη ςε ψηφιακζσ
δεξιότητεσ» εφόςον ο εκπαιδευόμενοσ αναπτφςςει δραςτηριότητα ςε
ζνα ή περιςςότερα από τα εξήσ:
• ψηφιακό μάρκετινγκ (π.χ. διαχείριςη μζςων κοινωνικήσ δικτφωςησ,
ανάλυςη διαδικτυακϊν δεδομζνων
• ψηφιακό, γραφιςτικό, μηχανολογικό ή αρχιτεκτονικό ςχζδιο
• ανάπτυξη εφαρμογϊν, λογιςμικοφ, δεςμϊν ενεργειϊν ή ιςτοτόπων
• εγκατάςταςη, ςυντήρηςη και διαχείριςη ςυςτημάτων και δικτφων ΤΟ
• αςφάλεια ςτον κυβερνοχϊρο
• ανάλυςη, εξόρυξη και απεικόνιςη δεδομζνων
• προγραμματιςμόσ και εκπαίδευςη ρομπότ και εφαρμογζσ τεχνητήσ
νοημοςφνησ.
Η γενική υποςτήριξη πελατϊν, η διεκπεραίωςη παραγγελιϊν, η
ειςαγωγή δεδομζνων ή οι εργαςίεσ γραφείου δεν εμπίπτουν ςε αυτή την
κατηγορία.

Φρονικό διϊςτημα
Θα χρηματοδοτηθούν κινητικότητεσ για

πουδϋσ :
α) με χρηματοδότηςη

Πρακτικό Άςκηςη :
α) με χρηματοδότηςη

από 3 ϋωσ 6 μόνεσ

από 2 ϋωσ 4 μόνεσ

β) χωρύσ χρηματοδότηςη

β) χωρύσ χρηματοδότηςη

ϋωσ το ανώτατο των 12 μηνών
ό 24* μηνών ανϊ κύκλο ςπουδών

ϋωσ το ανώτατο των 12 μηνών
ό 24* μηνών ανϊ κύκλο ςπουδών

(*για φοιτητϋσ Σμημϊτων
με υποχρεωτικό διϊρκεια φούτηςησ

(*για φοιτητϋσ Σμημϊτων
με υποχρεωτικό διϊρκεια φούτηςησ

ϊνω των 4 ετών)

ϊνω των 4 ετών)

Η κινητικότητα των φοιτητών μπορεύ να πραγματοποιηθεύ από
αρχϋσ επτεμβρύου 2019 ϋωσ και 28 Υεβρουαρύου 2021

Πού;
α) τα υπόλοιπα 27 (εκτόσ τησ Ελλϊδασ) κρϊτη-μϋλη τησ
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ καθώσ και ςτισ
Τπερπόντιεσ χώρεσ και Επικρϊτειεσ (υπ. αριθμ. 2001/822/EC Απόφαςη του υμβουλύου

β) Νορβηγύα, Ιςλανδύα, Λιχτενςτϊιν, Σουρκύα, ερβύα, ΠΓΔΜ
Ελβετύα  οι φοιτητϋσ χρηματοδοτούνται από την Ελβετικό
κυβϋρνηςη για ςπουδϋσ (και όχι πρακτικό ϊςκηςη),
και η κινητικότητα δεν θεωρεύται ERASMUS +.
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The European Union has 28 member countries:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Austria (1995)
Belgium (1958)
Bulgaria (2007)
Croatia (2013)
Cyprus (2004)
Czech Republic (2004)
Denmark (1973)
Estonia (2004)
Finland (1995)
France (1958)
Germany (1958)
Greece (1981)
Hungary (2004)
Ireland (1973)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italy (1958)
Latvia (2004)
Lithuania (2004)
Luxembourg (1958)
Malta (2004)
Netherlands (1958)
Poland (2004)
Portugal (1986)
Romania (2007)
Slovakia (2004)
Slovenia (2004)
Spain (1986)
Sweden (1995)
United Kingdom (1973)
6

Γροιλανδύα, Νϋα Καληδονύα και εξαρτημϋνα εδϊφη, Γαλλικό
Πολυνηςύα, Γαλλικϋσ περιοχϋσ του νοτύου ημιςφαιρύου και
τησ Ανταρκτικόσ, Νόςοι Βϊλλισ και Υουτούνα, Μαγιότ, αιν
Πιερ και Μικελόν, Αρούμπα, Ολλανδικϋσ Αντύλλεσ, Ανγκουύλα,
Νόςοι Κϋιμαν, Νόςοι Υώκλαντ, Νότια Γεωργύα και Νότιοι
Νόςοι ϊντουιτσ, Μονςερϊτ, Νόςοι Πιτκαιρν, Αγύα Ελϋνη,
Νόςοσ τησ Αναλόψεωσ και Σριςτϊν ντα Κούνια, Βρετανικό
Έδαφοσ τησ Ανταρκτικόσ, Βρετανικό Έδαφοσ του Ινδικού
Ωκεανού, Νόςοι Σερκσ και Κϊικοσ, Βρετανικϋσ Παρθϋνοι
Νόςοι).
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Επιλογό τησ δρϊςησ
πουδϋσ
υγκεκριμϋνεσ επιλογϋσ.

Ο ενδιαφερόμενοσ αιτεύται
μετακύνηςησ ςε ςυγκεκριμϋνο
πανεπιςτόμιο με το οπούο το
Σμόμα του ϋχει ςυνϊψει
Διμερό υμφωνύα.

Πρακτικό Άςκηςη
Ανεξϊντλητεσ επιλογϋσ.
Ο ενδιαφερόμενοσ αναζητϊ
τον φορϋα υποδοχόσ
(π.χ. επιχεύρηςη, ερευνητικό
κϋντρο, οργανιςμόσ, μουςεύο,
ςχολεύο, ακόμα και
Πανεπιςτόμιο, κ.α.), με την
προώπόθεςη ότι εύναι ςυναφόσ
με τισ ςπουδϋσ του

Οικονομικό επιχορόγηςη
Καταβϊλλεται ςε 2 δόςεισ,
με ςτόχο την αντιςτϊθμιςη των
πρόςθετων δαπανών κινητικότητασ.
Καλύπτει ϋνα μϋροσ των εξόδων διαβύωςησ
ςτο εξωτερικό.
Σο ποςό τησ υποτροφύασ για την πρακτικό ϊςκηςη
εύναι υψηλότερο του αντύςτοιχου ποςού
τησ υποτροφύασ για ςπουδϋσ.

Ποςϊ επιχορόγηςησ
πουδϋσ
2018/19

Ποςό μηνιαύασ
επιχορόγηςησ
(€/μόνα)

Ομϊδα 1
Φώρεσ με υψηλό
κόςτοσ διαβύωςησ

Δανύα, Υινλανδύα, Ιςλανδύα, Ιρλανδύα,
Λουξεμβούργο, ουηδύα, Ηνωμϋνο
Βαςύλειο, Λιχτενςτϊιν, Νορβηγύα

520

Ομϊδα 2
Φώρεσ με μεςαύο
κόςτοσ διαβύωςησ

Αυςτρύα, Βϋλγιο, Γερμανύα, Γαλλύα,
470
Ιταλύα, Ελλϊδα, Ιςπανύα, Κύπροσ, Κϊτω
Φώρεσ, Μϊλτα, Πορτογαλύα

Ομϊδα 3
Φώρεσ με χαμηλό
κόςτοσ διαβύωςησ

Βουλγαρύα, Κροατύα, Σςεχικό
Δημοκρατύα, Εςθονύα, Λετονύα,
Λιθουανύα, Ουγγαρύα, Πολωνύα,
Ρουμανύα, ερβύα, λοβακύα, λοβενύα,
Πρώην Γιουγκοςλαβικό Δημοκρατύα
τησ Μακεδονύασ, Σουρκύα

420

Ποςϊ επιχορόγηςησ
Πρακτικό Άςκηςη
2018/19

Ποςό μηνιαύασ
επιχορόγηςησ
(€/μόνα)

Ομϊδα 1
Φώρεσ με υψηλό
κόςτοσ διαβύωςησ

Δανύα, Υινλανδύα, Ιςλανδύα, Ιρλανδύα,
Λουξεμβούργο, ουηδύα, Ηνωμϋνο
Βαςύλειο, Λιχτενςτϊιν, Νορβηγύα

620

Ομϊδα 2
Φώρεσ με μεςαύο
κόςτοσ διαβύωςησ

Αυςτρύα, Βϋλγιο, Γερμανύα, Γαλλύα,
570
Ιταλύα, Ελλϊδα, Ιςπανύα, Κύπροσ, Κϊτω
Φώρεσ, Μϊλτα, Πορτογαλύα

Ομϊδα 3
Φώρεσ με χαμηλό
κόςτοσ διαβύωςησ

Βουλγαρύα, Κροατύα, Σςεχικό
Δημοκρατύα, Εςθονύα, Λετονύα,
Λιθουανύα, Ουγγαρύα, Πολωνύα,
Ρουμανύα, ερβύα, λοβακύα, λοβενύα,
Πρώην Γιουγκοςλαβικό Δημοκρατύα
τησ Μακεδονύασ, Σουρκύα

520

Η διαδικαςύα ‘step-by-step’

πουδϋσ
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Ιςτοςελύδα Erasmus+ και
Ιςτοςελύδα Facebook
υζότηςη με τον Σμηματικώσ
υπεύθυνο
Ιςτοςελύδα Erasmus+ για
παν/μια εταύρουσ του
Σμόματόσ μου
Έλεγχοσ αντιςτοιχύασ κύκλων
ςπουδών και μαθημϊτων
Τποβολό αύτηςησ ςτο πλαύςιο
Προκόρυξησ που
δημοςιεύεται ετηςύωσ.
Αναμονό για την ανακούνωςη
των αποτελεςμϊτων
(Κατϊταξη των υποψηφύων
από το Σμόμα).

Πρακτικό Άςκηςη

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ιςτοςελύδα Erasmus+ και
Ιςτοςελύδα Facebook
υζότηςη με τον Σμηματικώσ
υπεύθυνο
Ιςτοςελύδα Erasmus+ για
διαδικαςύα εύρεςησ φορϋα
υποδοχόσ
ύνταξη CV με την υποςτόριξη
του Γραφεύου Διαςύνδεςησ.
Τποβολό αύτηςησ ςτο πλαύςιο
Προκόρυξησ που
δημοςιεύεται ετηςύωσ.
Αναμονό για την ανακούνωςη
των αποτελεςμϊτων
(Κατϊταξη των υποψηφύων
από το Σμόμα).

Υϊκελοσ υποψηφιότητασ
πουδϋσ

Πρακτικό Άςκηςη

1. Αύτηςη

1. Αύτηςη

2. υμφωνύα πουδών

2. Βεβαύωςη αποδοχόσ (Letter of

(Πρόγραμμα ςπουδών 30 ECTS)
3. Ύλη και αντιςτοιχύα μαθημϊτων
4. Αναλυτικό βαθμολογύα από
Γραμματεύα (ελληνικϊ-αγγλικϊ)
5. Ακαδημαώκό ημερολόγιο
παν/μιου υποδοχόσ
6. Αντύγραφα πιςτοποιητικών
ξϋνων γλωςςών

Acceptance) από τον φορϋα υποδοχόσ
3. Αναλυτικό βαθμολογύα από
Γραμματεύα
4. Βιογραφικό ημεύωμα (αγγλικϊ)
5. Επιςτολό εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ
(ελληνικϊ)
6. Αντύγραφα πιςτοποιητικών
ξϋνων γλωςςών

Κριτόρια επιλογόσ
Κϊθε Σμόμα ϋχει θεςπύςει κριτόρια επιλογόσ βϊςει των οπούων
πραγματοποιεύται η αξιολόγηςη των αιτόςεων των φοιτητών και
η επιλογό των τελικών δικαιούχων (π.χ. γνώςη τησ γλώςςασ τησ
χώρασ υποδοχόσ – επύπεδο Β2, ακαδημαώκό επύδοςη, ςυνϋντευξη,
χρωςτούμενα μαθόματα από παλαιότερα ϋτη, ϋτοσ φούτηςησ κ.α.).
Ο τελικόσ κατϊλογοσ των δικαιούχων με οικονομικό επιχορόγηςη
διαμορφώνεται από τα Σμόματα ςε ςυνϊρτηςη και με το ύψοσ τησ
ετόςιασ χρηματοδότηςησ του Ιδρύματοσ Κρατικών Τποτροφιών
(ΙΚΤ) προσ το Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων.

* Δρϊςη ‘πουδϋσ’: Δεν εύναι επιλϋξιμοι πρωτοετεύσ φοιτητϋσ

υχνϋσ ερωτόςεισ – πουδϋσ (i)
Πόςα μαθόματα πρϋπει να παρακολουθόςω;
Δεν υπϊρχει ςυγκεκριμϋνοσ αριθμόσ μαθημϊτων.
Πρόγραμμα ςπουδών που προςφϋρει φόρτο εργαςύασ
αντύςτοιχο με το χρονικό διϊςτημα παραμονόσ ςτο εξωτερικό
12 μόνεσ: 60 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ ECTS
6 μόνεσ: 30 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ ECTS
3 μόνεσ: 20 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ ECTS
Αποτυπώνονται ςτη υμφωνύα πουδών (Learning Agreement) που θα
υπογρϊψει ο φοιτητόσ τη ςτιγμό υποβολόσ αύτηςησ.
ΠΡΟΟΦH: Μόνο ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ υπϊρχει η δυνατότητα
τροποπούηςησ τησ υμφωνύασ πουδών

υχνϋσ ερωτόςεισ - πουδϋσ (ii)
Πώσ προςδιορύζεται το διϊςτημα παραμονόσ
ςτο εξωτερικό;

Υοιτητϋσ 1ου κύκλου

 ακαδ. εξϊμηνο (4-5 ημερ. μόνεσ)

Υοιτητϋσ 2ου και 3ου κύκλου
 κατ’ελϊχιςον για 3 ημερ. μόνεσ
Σι ιςχύει για τισ εξετϊςεισ;
Η διαδικαςύα αξιολόγηςησ εύναι αυτό που ιςχύει ςτο Ίδρυμα
υποδοχόσ και μπορεύ να περιλαμβϊνει γραπτϋσ και/ό
προφορικϋσ εξετϊςεισ ό εργαςύεσ.
Η γλώςςα ςτην οπούα εξετϊζονται οι φοιτητϋσ Erasmus+ εύναι
η επύςημη γλώςςα του Ιδρύματοσ υποδοχόσ (δεν ιςχύει για τισ
χώρεσ με λιγότερο ομιλούμενεσ γλώςςεσ, π.χ. Σςεχύα).

υχνϋσ ερωτόςεισ –
Πρακτικό Άςκηςη (i)
Πού μπορώ να μετακινηθώ για ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ;
ε επιχειρόςεισ, ερευνητικϊ κϋντρα, ϊλλουσ οργανιςμούσ,
μουςεύα, ςχολεύα, πρεςβεύεσ κ.α., ακόμα και Πανεπιςτόμια,
ό οποιονδόποτε ϊλλο ςυναφό χώρο εργαςύασ.
Δεν εύναι επιλϋξιμοι κϊποιοι Ευρωπαώκού οργανιςμού.
Μπορώ να μετακινηθώ ςυνδυϊζοντασ ςπουδϋσ και
πρακτικό ϊςκηςη;
Υυςικϊ. Ιςχύει η ελϊχιςτη διϊρκεια των 3 μηνών και την
τοποθϋτηςη ςε εργαςύα αναλαμβϊνει το παν/μιο υποδοχόσ.

υχνϋσ ερωτόςεισ –
Πρακτικό Άςκηςη (ii)
Πώσ επιλϋγω το φορϋα υποδοχόσ;
Ο ενδιαφερόμενοσ θα πρϋπει να αναζητόςει κατϊλληλο
φορϋα υποδοχόσ ανϊλογα με τα ακαδημαώκϊ, ερευνητικϊ ό
επαγγελματικϊ του ενδιαφϋροντα.
Οι φοιτητϋσ ϋχουν τη δυνατότητα να επιλϋξουν από ϋνα
τερϊςτιο ςύνολο ιδιωτικών και δημόςιων φορϋων.
Looking for a work placement abroad for your Erasmus+ year?
There are several websites that can help!
http://erasmusintern.org/
http://erasmus.uoi.gr/info/62/placement-offers
http://www.leo-net.org/
https://leonet.joeplus.org/offers/
http://www.europe-internship.com/

Εκμϊθηςη γλωςςών
οπουδόποτε, οποτεδόποτε
Τόςο πριν από την αναχϊρηςή ςασ, όςο και κατά τη
Ωσ ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα κινητικότητασ, ςάσ δίνεται

διάρκεια τησ παραμονήσ ςασ ςτο εξωτερικό, μπορείτε

η ευκαιρία να αξιολογήςετε και να βελτιϊςετε τισ δεξιότητζσ ςασ

να βελτιϊςετε τισ γλωςςικζσ ςασ δεξιότητεσ μζςω τησ

ςτην ξζνη γλϊςςα που θα χρηςιμοποιήςετε

OLS ςτισ παρακάτω γλϊςςεσ: γερμανικά, αγγλικά,

για να ςπουδάςετε, ή να εργαςτείτε ςτο εξωτερικό.*

ιςπανικά, γαλλικά, ιταλικά και ολλανδικά.

Τα γλωςςικά μαθήματα είναι διαθζςιμα ανά πάςα ςτιγμή.

Τα μαθήματα είναι προςβάςιμα 24 ϊρεσ
το 24ωρο, 7 ημζρεσ την εβδομάδα.

Μπορείτε να ςυνδεθείτε από
οπουδήποτε για να εξαςκήςετε
τισ γλωςςικζσ ςασ δεξιότητεσ.

Η Erasmus+ OLS είναι ςυμβατή με όλα
τα βαςικά προγράμματα περιήγηςησ
και προςβάςιμη από κινητζσ ςυςκευζσ

Αναγνώριςη
Too much paperwork!

‘υμφωνύα πουδών’ και
‘υμφωνύα Πρακτικόσ Άςκηςησ’
εγγυώνται την
πλόρη ακαδημαώκό αναγνώριςη τησ
επιτυχημϋνησ
περιόδου ςπουδών ό
περιόδου πρακτικόσ ϊςκηςησ
ςτο εξωτερικό.
ΠΡΟΟΦΗ: ε περύπτωςη μερικόσ ό ολικόσ αποτυχύασ του φοιτητό, το
Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων δικαιούται να ζητόςει την επιςτροφό μϋρουσ
ό του ςυνόλου τησ χορηγηθεύςασ υποτροφύασ.

Εύρεςη ςτϋγησ
Η εύρεςη ςτϋγησ εύναι από τισ πρώτεσ ςημαντικϋσ εμπειρύεσ
του φοιτητό Erasmus:
• ΠΟΤΔΕ: Ενημέρωςη από την ιςτοςελίδα του παν/μιου
υποδοχήσ για τουσ ειςερχόμενουσ φοιτητέσ και αίτηςη του
ενδιαφερομένου (ςύμφωνα με τισ οδηγίεσ και τισ
καταληκτικέσ ημερομηνίεσ)
•ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ: Πιθανή βοήθεια από το φορέα
υποδοχήσ
Ο ενδιαφερόμενοσ φοιτητόσ θα πρϋπει να επικοινωνόςει με το
παν/μιο ό φορϋα υποδοχόσ το ςυντομότερο δυνατόν.
•ESN (Erasmus Student Network)

• PLOTEUS
• Housing Anywhere

Βελτιώνονται οι
επαγγελματικϋσ προοπτικϋσ;
Ναι.
Σο μόνυμα εύναι ξεκϊθαρο: αν ςπουδϊςεισ ό
κϊνεισ κατϊρτιςη ςτο εξωτερικό, ϋχεισ περιςςότερεσ
πιθανότητεσ να αυξόςεισ τισ επαγγελματικϋσ ςου προοπτικϋσ
Πολλού πρώην φοιτητϋσ Erasmus βρύςκουν εργαςύα ςτο φορϋα υποδοχόσ, όπου
πραγματοπούηςαν την πρακτικό τουσ ϊςκηςη.
ε διαφορετικό περύπτωςη, η εργαςύα που βρύςκουν οι πρώην φοιτητϋσ Erasmus,
ςυνδϋεται ϊμεςα με δεξιότητεσ που απϋκτηςαν κατϊ την περύοδο ςπουδών/εργαςύασ
τουσ ςτο εξωτερικό, για παρϊδειγμα, γλωςςικϋσ δεξιότητεσ, επαγγελματικό γνώςη τησ
χώρασ υποδοχόσ, πολύ καλό εξοικεύωςη με τον πολιτιςμό τησ χώρασ κλπ.
Μελέτη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ για το αντίκτυπο του προγράμματοσ Erasmus
επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα ανταλλαγήσ φοιτητών τησ ΕΕ τονώνει
την απαςχοληςιμότητα και την επαγγελματική κινητικότητα.

«Ανεπανάληπτη εμπειρία»
“ I realised that the experience made a whole new
person of me and that I would never look at the
world and Europe, my home, as I did before.”
“ If I look at my experience from a distance, I can say that I would
definitely do it one more time, and that apart from (or maybe
because of) minor problems along the way, this semester has
made me a stronger and more enthusiastic person!”
“ Beyond a studying experience, Erasmus is a lot more. For me it is
a way to look at the world with new eyes , to feel and
discover new emotions and learn what is
not written in the notebooks.”

Γιατύ αγαπϊμε το Erasmus+;
• Κοινωνικό και πολιτιςτικό φαινόμενο και το καλύτερο
παρϊδειγμα του τι μπορεύ να πετύχει η ςυντονιςμϋνη δρϊςη
ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ.
• Τπόρξε πηγό ϋμπνευςησ για πολλϋσ αλλαγϋσ και
πρωτοβουλύεσ ςτο χώρο τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ και
μοχλόσ για αλλαγϋσ ςτα Ανώτατα Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα.
• Για τουσ μετακινούμενουσ αποτελεύ μοναδικό ευκαιρύα
απόκτηςησ νϋων δεξιοτότων και προςόντων και ςυμβϊλει
ςτη προςωπικό ανϊπτυξη.
• Εύναι το πιο απτό παρϊδειγμα τησ «ευρωπαώκόσ ιθαγϋνειασ»
και το καλύτερο αντύδοτο ςτην ξενοφοβύα και το ρατςιςμό.
• ηματοδοτεύ την ανϊδυςη μιασ «γενιϊσ Erasmus», με
διαφορετικό ματιϊ, ανοιχτό μυαλό, που θα δρομολογόςει τισ
αλλαγϋσ που όλοι επιθυμούμε και αναμϋνουμε.

Ευχαριςτώ για την προςοχό ςασ.
Μην διςτϊςετε να επικοινωνόςετε μαζύ μασ.
Διεύθυνςη Διεθνών & Δημοςύων χϋςεων
Σμόμα Διεθνών χϋςεων
Μεταβατικό Κτόριο (2οσ όροφοσ)
E. erasmus@uoi.gr
T. 26510-07519, 07264, 07107
URL: http://erasmus.uoi.gr, http://www.iky.gr
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm
Erasmus+ University of Ioannina

