
                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ

Α. Πρόσκληση Συμμετοχής  Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Καλού� νται  οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δι.Πα.Ε.  να
σύμμετα� σχούν  στη  δρα� ση   Κινητικότητας  Φοιτητών  για  Σπουδές  του
Προγράμματος  Erasmus+  κατα�  το  Εαρινό  Εξάμηνο  2020-2021.  Οι  ύποψη� φιοι
φοιτητε�ς  θα  πρε�πει  να  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επι�σημο  προ� γραμμα  σπούδώ� ν  τού
Δι.Πα.Ε.  το  οποι�ο  οδηγει�  στην  απο� κτηση  προπτύχιακού�  η�  μεταπτύχιακού�  τι�τλού
σπούδώ� ν. Οι θε�σεις αφορού� ν σύνεργαζο� μενα με το εκα� στοτε Τμη� μα Πανεπιστη� μια, σε
χώ� ρες τού Προγρα� μματος  και ει�ναι δια� ρκειας μιας ακαδημαι"κη� ς περιο� δού, ανα� λογα με
το Πανεπιστη� μιο ύποδοχη� ς. 

Προθεσμι�α ύποβολη� ς αιτη� σεών: Απο�  14.09.2020 έως 09.10.2020 

Β. Πρόσκληση Συμμετοχής  Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική 
Άσκηση/After  Placement στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το 
Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Καλού� νται  οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δι.Πα.Ε.  να
σύμμετα� σχούν στη δρα� ση  Κινητικότητας Φοιτητών Πρακτικής  Άσκησης-  After
Placement του Προγράμματος  Erasmus+ για  το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021.  Οι
ύποψη� φιοι  φοιτητε�ς  θα  πρε�πει  να  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επι�σημο  προ� γραμμα
σπούδώ� ν τού Δι.Πα.Ε. το οποι�ο οδηγει� στην απο� κτηση προπτύχιακού�  η�  μεταπτύχιακού�
τι�τλού σπούδώ� ν. Οι θε�σεις αφορού� ν Φορει�ς Υποδοχη� ς ο� πώς Πανεπιστη� μια, Εταιρει�ες,
Ερεύνητικα�  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 μηνώ� ν. 

Προθεσμι�α ύποβολη� ς αιτη� σεών: Απο�  14.09.2020 έως 09.10.2020 

Γ. Πρόσκληση Συμμετοχής  Προσωπικού σε δράσεις Κινητικότητας (STA, STT)  
στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Καλού� νται τα με�λη ΔΕΠ., Δ.Π. ΕΤΕΠ.,ΕΔΙΠ. του Δι.Πα.Ε. να σύμμετα� σχούν στις δρα� σεις
Κινητικότητας Προσωπικού STA, STT του Προγράμματος Erasmus+ σε Χώ� ρες τού
Προγρα� μματος, για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021. 

Προθεσμι�α ύποβολη� ς αιτη� σεών: Απο�  14.09.2020 έως 09.10.2020 


