Tμήμα Ευρωπαϊκών &
Διεθνών Προγραμμάτων
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
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 συμμετά σχουν στις δρά 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 30η Σεπτεμβρίου 2021
Α. Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές:
Οι υποψή φιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο
πρό γραμμα σπουδώ ν του Δι.Πα.Ε. το οποίο οδηγεί στην από κτηση προπτυχιακού ή
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδώ ν. Οι θέσεις αφορού ν συνεργαζό μενα με το εκά στοτε
Τμή μα Πανεπιστή μια, σε χώ ρες του Προγρά μματος
και είναι διά ρκειας μιας
ακαδημαϊκή ς περιό δου, ανά λογα με το Πανεπιστή μιο υποδοχή ς.
Β. Κινητικότητα Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης- After Placement
Οι υποψή φιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρό γραμμα
σπουδώ ν του Δι.Πα.Ε. το οποίο οδηγεί στην από κτηση προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδώ ν. Οι θέσεις αφορού ν Φορείς Υποδοχή ς ό πως Πανεπιστή μια, Εταιρείες,
Ερευνητικά Κέντρα, Νοσοκομεία και λοιπού ς Οργανισμού ς καθώ ς και ιδιώ τες
εργοδό τες, σε συνεργαζό μενες χώ ρες του Προγρά μματος και μπορού ν να είναι
διά ρκειας 2-12 μηνώ ν.
Η προθεσμία υποβολή ς της ηλεκτρονική ς αίτησης από 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
Μετά την ολοκλή ρωση της προθεσμίας, οι επιτυχό ντες καλού νται να αποστείλουν τα
δικαιολογητικά της κινητικό τητας (ό πως περιγρά φονται και είναι διαθέσιμα στην
εισαγωγική σελίδα) στο
e-mail: erasmus.out@the.ihu.gr
Μέχρι την ολοκλή ρωση της κεντρική ς ιστοσελίδας Erasmus+ του Ιδρύ ματος, για
σχετικές πληροφορίες παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα
http://erasmus.teithe.gr/index.php/el/ ή επικοινωνείτε με το Τμή μα Ευρωπαϊκώ ν και
Διεθνώ ν Προγραμμά των στο τηλέφωνο 2310013712

