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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Erasmus  +   ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21  

Καλού� νται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Αλεξάνδρειας 
Πανεπιστημιούπολης του Δι.Πα.Ε.  να σύμμετα� σχούν στις δρα� σεις Κινητικότητας 
Φοιτητών για Σπουδές  και Κινητικότητας Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης- After 
Placement του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021. 

Οι κινητικότητες των φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο δύνανται να ξεκινήσουν 
από τον Ιανουάριο 2021και να διαρκέσουν έως και την 30  η   Σεπτεμβρίου 2021  

Α. Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές:
Οι  ύποψή� φιοι  φοιτήτε�ς  θα  πρε�πει  να  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επι�σήμο

προ� γραμμα σπούδώ� ν  τού  Δι.Πα.Ε.  το  οποι�ο  οδήγει�  στήν  απο� κτήσή  προπτύχιακού�  ή�
μεταπτύχιακού�  τι�τλού  σπούδώ� ν.  Οι  θε�σεις  αφορού� ν  σύνεργαζο� μενα με  το  εκα� στοτε
Τμή� μα  Πανεπιστή� μια,  σε  χώ� ρες  τού  Προγρα� μματος   και  ει�ναι  δια� ρκειας  μιας
ακαδήμαι"κή� ς περιο� δού, ανα� λογα με το Πανεπιστή� μιο ύποδοχή� ς. 

Β. Κινητικότητα Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης- After Placement  
Οι ύποψή� φιοι φοιτήτε�ς θα πρε�πει να ει�ναι εγγεγραμμε�νοι σε επι�σήμο προ� γραμμα 
σπούδώ� ν τού Δι.Πα.Ε. το οποι�ο οδήγει� στήν απο� κτήσή προπτύχιακού�  ή�  μεταπτύχιακού�  
τι�τλού σπούδώ� ν. Οι θε�σεις αφορού� ν Φορει�ς Υποδοχή� ς ο� πώς Πανεπιστή� μια, Εταιρει�ες, 
Ερεύνήτικα�  Κε�ντρα, Νοσοκομει�α και λοιπού� ς Οργανισμού� ς καθώ� ς και ιδιώ� τες 
εργοδο� τες, σε σύνεργαζο� μενες χώ� ρες τού Προγρα� μματος και μπορού� ν να ει�ναι 
δια� ρκειας 2-12 μήνώ� ν.

Η προθεσμι�α ύποβολή� ς τής ήλεκτρονική� ς αι�τήσής απο�    14.09.2020 έως 09.10.2020  .
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά τα οποία δεν δύναται να επισυναφθούν στην 
ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης θα αποσταλούν στο e-mail: 
erasmus  .  out  @  the  .  ihu  .  gr   
 
Μετα�  τήν ολοκλή� ρώσή τής προθεσμι�ας, οι επιτύχο� ντες καλού� νται να αποστει�λούν τα 
δικαιολογήτικα�  τής κινήτικο� τήτας (ο� πώς περιγρα� φονται και ει�ναι διαθε�σιμα στήν 
εισαγώγική�  σελι�δα) στο 
e-mail: erasmus.out@the.ihu.gr 

Με�χρι τήν ολοκλή� ρώσή τής κεντρική� ς ιστοσελι�δας Erasmus+ τού Ιδρύ� ματος, για 
σχετικε�ς πλήροφορι�ες  παρακαλει�σθε να ανατρε�ξετε στήν ιστοσελι�δα 
http://erasmus.teithe.gr/index.php/el/  ή�  επικοινώνει�τε με το Τμή� μα Εύρώπαι"κώ� ν και 
Διεθνώ� ν Προγραμμα� τών στο τήλε�φώνο 2310013712 
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