
 
 Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων 

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Erasmus+   ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22 

 
Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριεςτης Αλεξάνδρειας 
Πανεπιστημιούπολης του Δι.Πα.Ε.  να συμμετάσχουν στις δράσεις Κινητικότητας 
Φοιτητών για Σπουδές  και Κινητικότητας Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης- After 
Placement του Προγράμματος Erasmus+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022.  
 
Προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από 12.04.2021 έως 29.04.2021 
 
Οι κινητικότητες των φοιτητών για το Χειμερινό Εξάμηνο δύνανται να 
ξεκινήσουν από τον Αύγουστο 2021 με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης 
την 30η Σεπτεμβρίου 2022 
 
Α. Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές: 

Οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/νες σε επίσημο 
πρόγραμμα σπουδών του Δι.Πα.Ε. το οποίο οδηγεί στην απόκτηση προπτυχιακού ή 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι θέσεις αφορούν συνεργαζόμενα με το εκάστοτε 
Τμήμα Πανεπιστήμια, σε χώρες του Προγράμματος  και είναι διάρκειας μιας 
ακαδημαϊκής περιόδου, ανάλογα με το Πανεπιστήμιο υποδοχής.  
Η διάρκεια της κινητικότητας για σπουδές μπορεί να είναι από 2 μήνες, αν αυτοί 
αποτελούν ένα ακαδημαϊκό trimester  έως  και 12 μήνες , δηλαδή το σύνολο επιτρεπτής 
κινητικότητας ανά κύκλο σπουδών.  
 
Β. Κινητικότητα Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης- After Placement   
Οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/νες σε επίσημο 
πρόγραμμα σπουδών του Δι.Πα.Ε. το οποίο οδηγεί στην απόκτηση προπτυχιακού ή 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι θέσεις αφορούν Φορείς Υποδοχής όπως 
Πανεπιστήμια, Εταιρείες, Ερευνητικά Κέντρα, Νοσοκομεία και λοιπούς Οργανισμούς 
καθώς και ιδιώτες εργοδότες, σε συνεργαζόμενες χώρες του Προγράμματος και 
μπορούν να είναι διάρκειας 2-12 μηνών δηλαδή το σύνολο επιτρεπτής κινητικότητας 
ανά κύκλο σπουδών.  
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Α. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι 
φοιτητές/τριες οι οποίοι θα αιτηθούν συμμετοχή για σπουδές παρακαλούνται να 
ελέγξουν τις προθεσμίες για nomination στα επιθυμητά  Ιδρύματα υποδοχής τους και 
στην περίπτωση που οι προθεσμίες λήγουν να μας ενημερώσουν άμεσα ώστε να 
προβούμε σε άμεσες ενέργειες.  
Β. Οι φοιτητές/τριεςοι οποίοι θα αιτηθούν συμμετοχή για Πρακτική Άσκηση ή After 
Placement,  οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων δεν έχουν εντοπίσει 
εργοδοτικό φορέα, καλούνται στο σχετικό πεδίο της αίτησης να δηλώσουν τις χώρες 
που επιθυμούν να μετακινηθούν με σειρά προτίμησης.  
Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν After Placement,  θα 
πρέπει κατά την περίοδο της υποβολής της αίτησης για τη συμμετοχή τους να είναι 
ενεργοί/γές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν ολοκληρώσει πρόκειται να 
ολοκληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου έως την έναρξη της 
κινητικότητάς τους. 



Αν κατά την περίοδο της υποβολής  και αξιολόγησης της αίτησής τους δεν έχουν 
ολοκληρώσει όλες τους τις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, ενημερώνουν σχετικά 
τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο Erasmus  του Τμήματός τους ώστε να αξιολογηθούν με τα 
υπόλοιπα κριτήρια, και καλούνται να πληρούν την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των 
υποχρεώσεών τους πριν την έναρξη της κινητικότητας. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης 
η έγκριση αναιρείται.  
Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους ως ΤΕΙ και 
συνεχίζουν για την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου, για να συμμετάσχουν στη 
δράση After Placement θα πρέπει να ολοκληρώσουν και τον κύκλο μαθημάτων για την 
απόκτησή του.  
 
Προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από 12.04.2021 έως 29.04.2021. 
Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ihu.gr)  
 
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των αιτήσεων ενδέχεται οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι 
να ζητήσουν από τους υποψηφίους να τους αποστείλουν επιπλέον δικαιολογητικά 
προκειμένου να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα του/της  φοιτητή/τριας. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας , οι επιτυχόντες/χουσες φοιτητές/τριες θα 
λάβουν σχετική ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνοδευόμενη με σύνδεσμο 
ανάρτησης  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  της κινητικότητας  τα οποία αφού 
συμπληρωθούν θα αποσταλούν μαζί με τα υπόλοιπα που περιγράφονται  στην 
εισαγωγική σελίδα https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-
70010a6d1f63eb0c048  στο e-mail: erasmus.out@the.ihu.gr  
 
Για πρόσθετες πληροφορίες,  παρακαλείσθε να απευθύνεστε με σχετικά ερωτήματα στο 
e-mail: erasmus.out@the.ihu.gr  ή επικοινωνείτε με το Τμήμα Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 2310013712  
 
 
 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
 
 

Γραμματική Γραμμένου 


