
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Η Δράση του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνδέεται 

άρρηκτα με το πρόγραμμα Erasmus και επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε 

Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα 

Erasmus+ πήρε το όνομα του από τον προκάτοχο του εξαιτίας της μεγάλης του αναγνωρισιμότητας. 

Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διότι τα 

οφέλη που αποκομίζουν οι μετακινούμενοι είναι πολλά. Μέσω της Κινητικότητας οι φοιτητές 

έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλουν στη 

προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις 

γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε Πολίτες 

της Ευρώπης, ενώ επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να 

αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /οργανισμό του εξωτερικού.  Επιπλέον, 

μέσω της κινητικότητας δίνεται η ευκαιρία στους καθηγητές και το προσωπικό Ιδρυμάτων, να 

αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να αποκτήσουν 

σημαντικές εμπειρίες.  

Η ποιότητα της εκπαίδευσης και η ελκυστικότητα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

ενισχύονται και μέσω των Κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που μπορούν να 

υλοποιήσουν Όμιλοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συγχρόνως, επιχορηγούνται από το 

Πρόγραμμα υποτροφίες που απευθύνονται σε φοιτητές χωρών της Ε.Ε., κυρίως όμως σε φοιτητές 

από χώρες εταίρους, οι οποίοι λαμβάνουν και αυξημένο ποσό υποτροφίας. 

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκοντας να βοηθήσει νέους που ενδιαφέρονται να 

πραγματοποιήσουν έναν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, προβλέπει και τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Η δυνατότητα 

αυτή αναμένεται να προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και οι φοιτητές θα πρέπει να 

απευθύνονται στις τράπεζες της χώρας τους. 

Διευκρινίζεται ότι μόνο τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με το 

Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν στην 

Εθνική Μονάδα, αίτηση χρηματοδότησης δραστηριοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο της Δράσης 

αυτής. 

Το ΙΚΥ έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 

ενώ τα Γραφεία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus των Ιδρυμάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης έχουν αναλάβει τη διαχείριση του Προγράμματος. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές θα 

πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός τους προκειμένου να ενημερωθούν 

και να υποβάλουν την Αίτηση Μετακίνησής τους. 

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ERASMUS+ για να πραγματοποιήσουν μια 

περίοδο σπουδών σε κάποιο από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια- Εταίρους πρέπει να ακολουθήσουν 

την εξής διαδικασία:  

 Να ενημερωθούν για τα Ιδρύματα-Εταίρους και τις διμερείς συμφωνίες που έχει υπογράψει το 

κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα χωριστά. http://erasmus.uth.gr/index.php/el/idrymata-etairoi/ana-tmima 
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 Να αναζητήσουν στις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων Υποδοχής που τους ενδιαφέρουν 

πληροφορίες που πιθανόν να τους είναι χρήσιμες (π.χ. προσφερόμενα μαθήματα, προαπαίτηση 

γλωσσομάθειας συγκεκριμένου επιπέδου,διάρκεια ακαδημ. εξαμήνων, δυνατότητες στέγασης, 

κ.ο.κ). Τις διευθύνσεις αυτές μπορούν να βρουν στη σελίδα με τα Ιδρύματα-εταίρους του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συμβουλεύονται τις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις: www.moveonnet.eu  και www.braintrack.com , όπου καταγράφονται όλα σχεδόν τα 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του κόσμου.  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, αφού συγκεντρωθούν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, αποστέλλονται 

στους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους των Τμημάτων για την τελική επιλογή. Η οποιαδήποτε μετακίνηση 

του φοιτητή προϋποθέτει έγκριση του προγράμματος σπουδών από το όργανο που έχει ορίσει το Τμήμα 

( Γ. Σ. Τμήματος) ως αρμόδιο για αναγνώριση ή ισοδυναμία.Τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής 

ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus Plus του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 

αναρτώνται επίσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων. 

Υπεύθυνη για την κινητικότητα των φοιτητών για σπουδές στα πλαίσια του Erasmus+ στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι η κ. Φιλομήλα Μουγογιάννη (τηλ.:24210-74566/ mfilomila@uth.gr )  

Δείτε τη διαδικασία συνοπτικά 
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