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TI EINAI TO ERASMUS+

• Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την ενίσχυση της κινητικότητας Φοιτητών μεταξύ των 
χωρών της Ε.Ε., και μεταξύ αυτών και χωρών – εταίρων

• Μπορεί κανείς να μετακινηθεί για:

• Σπουδές

• Πρακτική άσκηση

• Διάστημα παραμονής: από τουλάχιστον 3 μέχρι και 12 ημερολογιακούς μήνες 
αθροιστικά (σπουδές ή/και πρακτική)

• Συνήθως επιλέγεται ένα τυπικό εξάμηνο σπουδών στο εξωτερικό Ή πρακτική 
άσκηση έξι μηνών ΑΛΛΑ μπορούν να γίνουν και τα δυο



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Για σπουδές: να έχει το Τμήμα υπογεγραμμένη διοργανική συμφωνία με Τμήμα 
του Ιδρύματος υποδοχής (βλ. παρακάτω)

• Για πρακτική: να βρει και να συμφωνήσει ο Φοιτητής με οποιαδήποτε εταιρία ή 
οργανισμό για διεξαγωγή της πρακτικής μαζί τους.

• ΔΕΝ επιτρέπεται πρακτική μέσω Erasmus σε:

• Ιδρύματα και θεσμούς της ίδιας της Ε.Ε. (δείτε εδώ 
ec.europa.eu/institutions/index.htm) και σε οργανισμούς που διαχειρίζονται 
Ευρωπαϊκά προγράμματα



ΣΠΟΥΔΕΣ (1)

• Το Τμήμα μας έχει αυτή τη στιγμή τις πιο κάτω διοργανικές συμφωνίες:

• 6 με Πολωνικά πανεπιστήμια (Bialystok, Lodz, Lubelski, Opole, Szczecin, Warsaw)

• 3 με Ισπανικά πανεπιστήμια (Huelva, Jaen, Oviedo)

• 2 με Πορτογαλικά πανεπιστήμια (Cavado, Fernando Pessoa)

• 2 με Ιταλικά πανεπιστήμια

• 1 με Τσέχικο πανεπιστήμιο (Ostrava)



ΣΠΟΥΔΕΣ (2)

• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να:

1. Καταθέσουν την αίτησή τους παρακολουθώντας τις ανακοινώσεις του γραφείου 
Διεθνών και Δημοσίων σχέσεων στο www.teiwest.gr και στο www.ba.teiwest.gr

2. Έρθουν σε επαφή με τον συντονιστή του Τμήματος ώστε να βρεθούν μαθήματα 
τα οποία ΔΕΝ έχουν περάσει στην Ελλάδα, για τα οποία υπάρχουν αντίστοιχα στο 
πανεπιστήμιο υποδοχής, τα οποία να διδάσκονται στο εξάμηνο που ενδιαφέρει

3. Συμπληρώσουν με τον συντονιστή του Τμήματος τη συμφωνία μάθησης, με την 
οποία δηλώνουν ποια μαθήματα θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό, και σε 
ποια του Τμήματός μας θα αντιστοιχιστούν αυτά με την επιστροφή τους

4. Περαιτέρω διαδικασίες με το γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

http://www.teiwest.gr/
http://www.ba.teiwest.gr/


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να:

1. Καταθέσουν την αίτησή τους παρακολουθώντας τις ανακοινώσεις του γραφείου 
Διεθνών και Δημοσίων σχέσεων στο www.teiwest.gr και στο www.ba.teiwest.gr

2. Καταθέσουν έγγραφο της Γραμματείας από το οποίο να προκύπτει η δυνατότητά 
τους να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση

3. Επιστολή της εταιρίας/οργανισμού υποδοχής, από την οποία να προκύπτει (α) η 
αποδοχή τους για πρακτική άσκηση του συγκεκριμένου ατόμου μέσω Erasmus, 
(β) το ακριβές χρονικό διάστημα, (γ) το αντικείμενο εργασίας και (δ) η γλώσσα 
εργασίας και το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας

4. Έντυπο Erasmus που συμπληρώνεται από κοινού με τον Φοιτητή και την 
εταιρία/οργανισμό υποδοχής

5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για τη γλώσσα που αναφέρεται στο (3) ή 
εναλλακτικό τρόπο απόδειξης γλωσσομάθειας

http://www.teiwest.gr/
http://www.ba.teiwest.gr/


ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (1)

• Πόσα χρήματα προσφέρει η υποτροφία Erasmus για σπουδές;

• Εξαρτάται από το κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Πολωνία 350€/μήνα, 
Ισπανία-Πορτογαλία-Τσεχία 400€/μήνα, Ιταλία 450€/μήνα

• Επαρκεί η υποτροφία για να καλύψει πλήρως τα έξοδά μου;

• Όχι, αλλά το πόσα ακόμα χρήματα μπορεί να χρειάζονται εξαρτάται από τον 
καθένα

• Τα μαθήματα που περνάω στο εξωτερικό αναγνωρίζονται με την επιστροφή 
μου;

• Ναι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα συζητήσετε το θέμα με τον συντονιστή 
του Τμήματος πριν φύγετε, και θα υπογράψετε τη συμφωνία μάθησης που σας 
διασφαλίζει (εφόσον περάσετε τα μαθήματα)



ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (2)

• Τι γίνεται αν δεν περάσω τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων;

• Θα έχετε χάσει ένα εξάμηνο και θα σας ζητηθεί επιστροφή της υποτροφίας

• Ποιος με υποστηρίζει «εκεί»;

• Το προσωπικό του γραφείου Διεθνών Σχέσεων και ο συντονιστής του Τμήματος 
υποδοχής

• Πως βρίσκω που θα μείνω;

• Βοηθά το εκεί γραφείο Διεθνών Σχέσεων, η ένωση ESN (Erasmus Students 
Network), η οποία υπάρχει παντού (και στο ΤΕΙ μας), καθώς και σελίδες/ομάδες σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης



ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (3)

• Σε ποιες χώρες μπορώ να κάνω πρακτική μέσω Erasmus;

• Σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. Δεν χρειάζεται να προϋπάρχει κάποια συμφωνία 
του Ιδρύματος

• Πως αναζητώ εταιρίες/οργανισμούς για να τους προσεγγίσω για πρακτική 
άσκηση;

• Για αρχή, βλέπετε εδώ: www.erasmusintern.org και 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/traineeships_en.htm

• Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά Erasmus Internship ΚΑΙ Erasmus Traineeship

• Μέσα από τους ιστότοπους των κατά τόπους επιμελητηρίων

http://www.erasmusintern.org/
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/traineeships_en.htm


ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

• Αν η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της κινητικότητας είναι η 
Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική ή η Ολλανδική θα σας 
ζητηθεί να κάνετε ένα online τεστ γλωσσομάθειας ΠΡΙΝ φύγετε, και ακόμα ένα 
ΑΦΟΥ επιστρέψετε

• Το τεστ γίνεται με τη βοήθεια του γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

• Το τεστ ΔΕΝ αποτελεί κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, αλλά αποσκοπεί στη 
διαπίστωση του βαθμού βελτίωσης των σχετικών δεξιοτήτων μετά την 
κινητικότητα



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

• Τελειόφοιτοι, δηλαδή Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
τους αλλά ΔΕΝ έχουν ακόμα ορκιστεί, μπορούν να κάνουν τρεις πρόσθετους
μήνες πρακτικής άσκησης μέσω Erasmus

• Το Erasmus είναι ανοικτό σε όλες τις ηλικίες Φοιτητών

• Στο Ίδρυμα μέχρι σήμερα μένουν αδιάθετες θέσεις Erasmus, που σημαίνει ότι 
δεν υπάρχουν ακόμα αυστηρά κριτήρια επιλογής υποψηφίων



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ERASMUS ΑΠΌ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ

• Ο συντονιστής Erasmus του Τμήματος σχεδιάζει να:

• Αυξήσει λίγο τον αριθμό των χωρών με τις οποίες υπάρχει συνεργασία

• Προσθέσει χρήσιμες για το Erasmus πληροφορίες στον ιστότοπο του Τμήματος

• Δημιουργήσει ένα ψηφιακό αρχείο με σύντομα βίντεο με τις εμπειρίες Φοιτητών 
που αξιοποίησαν το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο να είναι διαθέσιμο στον 
ιστότοπο του Τμήματος



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ERASMUS ΑΠΌ ΤΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

• Το γραφείο Διεθνών και Δημοσίων σχέσεων είναι αρμόδιο για την υποστήριξη 
των Φοιτητών σε ότι αφορά την παροχή των σχετικών εγγράφων και την 
υποστήριξη συμπλήρωσής του

• Το τεστ γλωσσομάθειας

• Τις εντολές πληρωμής της υποτροφίας



LODZ, ΠΟΛΩΝΙΑ



LUBLIN, ΠΟΛΩΝΙΑ



BIALYSTOK, ΠΟΛΩΝΙΑ



OSTRAVA, ΤΣΕΧΙΑ



HUELVA, ΙΣΠΑΝΙΑ



OVIEDO, ΙΣΠΑΝΙΑ



BARCELOS, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ



PORTO, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ



ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ…

…το Erasmus δεν είναι μόνο σπουδές, μα εμπειρία ζωής ;-)




