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Στόχοι της Παρουσίασης

✓ Δυναμική του Προγράμματος Erasmus

✓ Διαδικασίες Κινητικότητας (α) Σπουδών (β)Πρακτικής 

Άσκησης στο ΤΕΙ Θέσσαλίας

✓ Ενθάρρυνση Φοιτητών για Κινητικότητα Erasmus
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Σε ΑΡΙΘΜΟΥΣ



Διαδικασία για Κινητικότητα Σπουδών (1)

Διαχρονική Εξέλιξη Κινητικότητας Φοιτητών 

Για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση



“Προφίλ” Erasmus Φοιτητή (2015-16)



Δημοφιλέστερες Χώρες Προέλευσης των Φοιτητών



Δημοφιλέστερες Χώρες προς Erasmus Μετακίνηση
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Διαδικασία Κινητικότητας 

«Πρόγραμμα Erasmus+»

για ΣΠΟΥΔΕΣ



1ο ΒΗΜΑ       Έχω δικαίωμα να συμμετέχω? 

1. Έχω ολοκληρώσει 80% των μαθημάτων του 1ου έτους σπουδών?

2. Είμαι εγγεγραμμένος φοιτητής τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών?

3. Γνωρίζω τη γλώσσα διδασκαλίας του Παν/μιου (Γνώση Β1-B2) ?

2ο ΒΗΜΑ       Ενημερώνομαι!

1. Τη ΛΙΣΤΑ με τις Erasmus συνεργασίες/πανεπιστήμια του τμήματος μου

2. Τον Καθηγητή-Συντονιστή της συνεργασίας Erasmus του τμήματος

3. Τα ποσά επιχορήγησης ανά χώρα και πότε θα το λάβω

4. Τo χρονικό διάστημα που μπορώ να μείνω/επεκτείνω στο εξωτερικό

5. Τη διαδικασία δήλωσης /εξέτασης/αντιστοίχισης μαθημάτων

Διαδικασία για Κινητικότητα Σπουδών (1)



3ο ΒΗΜΑ       Εκδηλώνω ενδιαφέρον!

1.Συμπληρώνω την Αίτηση (παρέχεται από το Γραφείο Erasmus)

2.Δηλώνω 3 πανεπιστήμια κατά σειρά προτεραιότητας

3.Δηλώνω τη χρονική διάρκεια διαμονής (3-12 μήνες)

4.Καταθέτω  (α) Αναλυτική Βαθμολογία (δηλώνω για Erasmus)

(β) Πιστοποιητικό Γνώσης της Γλώσσας Διδασκαλίας

(γ) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας/Διαβ

Διαδικασία για Κινητικότητα Σπουδών (2)



4ο ΒΗΜΑ       Αναμένω τα αποτελέσματα 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων βασίζεται σε ένα αλγόριθμο 

α) 50% - Ακαδημαική επίδοση βαθμολογίας

β) 25% - Γνώση ξένης γλώσσας (Β1, Β2, Γ1, Γ2 max)

γ) 10% - Εξάμηνο φοίτησης (5ο-6ο εξάμηνο, max)

δ) 10% - Αριθμό μαθημάτων που έχετε ολοκλήρωσει

ε)   5% - Γνώση 2ης ξένης γλώσσας 

Διαδικασία για Κινητικότητα Σπουδών (3)



5ο ΒΗΜΑ       Υποβάλω την αίτηση μου!!

1.Συμπληρώνω τα τρία Erasmus έγγραφα στην αγγλική γλώσσα

(α)  Application form

(b) Transcript of Records –(παρέχεται από το μητρώο αγγλική βαθμολία)

(c) Learning Agreement - Έντυπο Συμφωνίας Μάθησης στο 

Παν/μιο Υποδοχής

Διαδικασία για Κινητικότητα Σπουδών (4)



5ο ΒΗΜΑ (συνέχεια)       Έντυπο Συμφωνίας Μάθησης

-Συμπληρώνω το έντυπο συμφωνίας μάθησης (learning agreement),

όπου δηλώνω τα μαθήματα που θα παρακολουθήσω στο

πανεπιστήμιο υποδοχής

-Για τη δήλωση των μαθημάτων (υποχρεωτικά 28-32 ECTS) θα

πρέπει να συμβουλευτώ εκ των προτέρων τον τμηματικό υπεύθυνο

καθηγητή του τμήματός μου και να έχω τη σύμφωνη γνώμη του

Διαδικασία για Κινητικότητα Σπουδών (5)



6ο ΒΗΜΑ     Με αποδέχονται και μετά!!

Σε συνεργασία με το Γραφείο Erasmus

1. Διευθετώ τη στέγαση μου με το Παν/μιο Υποδοχής

2. Εκδίδω την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (παρέχεται

από τον ασφαλιστικό φορέα του γονέα που μας ασφαλίζει)

3. «Συλλέγω» τα απαραίτητα έγγραφα (IBAN, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ)

4.Υπογραφή Συμβάσεων στην Ελληνική γλώσσα

5. Επικοινωνώ με προηγούμενους Erasmus φοιτητές που

μετακινήθηκαν στο συγκεκριμένο Παν/μιο

Διαδικασία για Κινητικότητα Σπουδών (6)



Ποσό Ενιαίας Επιχορήγησης (€/μήνα)*

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό 

κόστος 

διαβίωσης

Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία,

Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο

Βασίλειο, Λουξεμβούργο

520

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο 

κόστος 

διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία,

Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία
470

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό 

κόστος 

διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Εσθονία, Ουγγαρία,

Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία,

Σλοβακία, ΠΓΔΜ, Τσεχία, Σλοβενία, Τουρκία

420

Διαδικασία για Κινητικότητα Σπουδών (7)

* Επιπρόσθετη Επιχορήγηση σε Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες



- Πότε είναι η καλύτερη περίοδος να μετακινηθώ μέσω Erasmus

- Θέλω να μετακινηθώ σε πανεπιστήμιο που δεν είναι στη λίστα

- Μπορώ να μετακινηθώ μόνο για 3 μήνες

- Ποιος υπογράφει τα έγγραφα κινητικότητας (αγγλική γλώσσα)

- Ποια η διαφορά Αναγνώρισης & Αντιστοίχησης Μαθημάτων

- Ποια Μαθήματα μπορώ να Δηλώσω στο Παν/μιο υποδοχής

- Μερικά Μαθήματα σε παν/μια του εξωτερικού έχουν 3-4 ECTS

ενώ τα δικά μας μαθήματα έχουν 5 ECTS/το καθένα

- Κάποια μαθήματα του Παν/μιου Υποδοχής δεν

«αντιστοιχίζονται» με τα δικά μας μαθήματα

- Πότε θα κατατεθούν τα χρήματα της επιχορήγησης στο

λογαριασμό μου

Συνήθεις Ερωτήσεις 



- Οικονομικοί

- Μεγάλος Αριθμός Μαθημάτων που προσφέρονται στην Αγγλική

- Βαθμός Δυσκολίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής

- Γεωγραφική Τοποθεσία του Πανεπιστημίου Υποδοχής

- Ενδυνάμωση 2ης Ξένης Γλώσσας

- Προθάλαμος για Εύρεση Επιχείρησης για Πρακτική Άσκηση

- “Δοκιμή” Επιβίωσης σε χώρα της Ευρώπης

Λόγοι Απόφασης Επιλογής Πανεπιστημίου / 

Χάραξη “Προσωπικής” Στρατηγικής
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Διαδικασία Κινητικότητας 
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για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ



Διαδικασία για Κινητικότητα Πρακτικής Άσκησης (1)

1ο ΒΗΜΑ       Έχω δικαίωμα να συμμετέχω? 

1.Ως Φοιτητής, τηρώ τις ίδιες προυποθέσεις που θα εκπονούσα

την πρακτική μου άσκηση στην Ελλάδα (80% των μαθημάτων)?

2. Ως Νεο-πτυχιούχος, έχω καταθέσει την αίτησή του πριν τη

διαδικασία κατάθεσης εγγράφων για την απόκτηση του πτυχίου

μου

3. Γνωρίζω τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή τη γλώσσα

"εργασίας" που απαιτεί ο οργανισμός (Γνώση Β1, Β2);



Διαδικασία για Κινητικότητα Πρακτικής Άσκησης (2)

2ο ΒΗΜΑ      Ενημερώνομαι για τη διαδικασία

1. Τις πιθανές θέσεις Erasmus placement του Γρ. Erasmus

2. Με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus του τμήματος

3. Προσωπικά, αναζητώ μέσω διαδικτύου με λέξεις κλειδιά 

(Erasmus placement, placement, traineeship, internship κλπ)

3ο ΒΗΜΑ      Ενημερώνομαι για τις λεπτομέρειες

1. Τo χρονικό διάστημα που μπορώ να μείνω/επεκτείνω

2. Τα ποσά επιχορήγησης

3.Τη διαδικασία αναγνώρισης της πρακτικής άσκησης 



Διαδικασία για Κινητικότητα Πρακτικής Άσκησης (3)

4ο ΒΗΜΑ        (α) Αναζητώ “Ενεργά” Οργανισμό / Επιχείρηση

1. Προετοιμάζω βιογραφικό σημείωμα (cv) 

2. Συντάσσω συνοδευτική επιστολή (cover letter) 

3. Αποστελλω τα παραπάνω στις επιχ/σεις που με ενδιαφέρουν

4. Αναμένω απαντήσεις από επιχειρήσεις για skype συνεντεύξεις  

5. Μόλις λάβω πρόταση-email ενδιαφέροντος από επιχείρηση ζητώ 

να μου αποστείλουν έγγραφο αποδοχής για να το καταθέσω στο 

Γραφείο Erasmus & στον Υπεύθυνο Καθηγητή του Τμήματος 

(ακολουθώ την ίδια διαδικασία αίτησης για πρακτική άσκηση στην Ελλάδα πριν τ)



Διαδικασία για Κινητικότητα Πρακτικής Άσκησης (3)

4ο ΒΗΜΑ        (β) Εκδηλώνω ενδιαφέρον προς το Γρ Erasmus!

1.Συμπληρώνω την Αίτηση (παρέχεται από το Γραφείο Erasmus)

2.Δηλώνω τον οργανισμό

3.Δηλώνω τη χρονική διάρκεια διαμονής (3-12 μήνες)

4.Καταθέτω  (α) Βιογραφικό σημείωμα στην Αγγλική

(β) Συνοδευτική επιστολή (cover letter)

(γ) Αναλυτική Βαθμολογία (δηλώνω για Erasmus)

(δ) Πιστοποιητικό Γνώσης της Γλώσσας Διδασκαλίας

(ε) Έγγραφο Αποδοχής



5ο ΒΗΜΑ       Αναμένω τα αποτελέσματα 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων βασίζεται σε ένα αλγόριθμο 

α) 50% - Ακαδημαική Επίδοση Βαθμολογίας

β) 35% - Γνώση ξένης γλώσσας (Β1, Β2, Γ1, Γ2 max)

γ) 10% - Εξάμηνο φοίτησης (8ο-9ο εξάμηνο max)

δ)   5% - Γνώση 2ης ξένης γλώσσας 

Διαδικασία για Κινητικότητα Πρακτικής Άσκησης (3)



5ο ΒΗΜΑ (συνέχεια)       Έντυπο Συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης

→ Ο φοιτητής σε συνεργασία με την επιχείρηση συμπληρώνει το

έντυπο συμφωνίας πρακτικής άσκησης, όπου δηλώνει τη θέση στην

οποία θα απασχοληθεί, την περιγραφή των καθηκόντων κλπ

→ Ο υπεύθυνος καθηγητής πρακτικής άσκησης “εγκρίνει” τη

συνάφεια της πρακτικής άσκησης στον οργανισμό με το γνωστικά

αντικείμενα του τμήματος

→Το Γρ Erasmus αφού έχει τη σύμφωνη γνώμη του τμήματος

προετοιμάζει και χρηματοδοτεί το φοιτητή

Διαδικασία για Κινητικότητα Πρακτικής Άσκησης (5)



Ποσό Μηνιαίας Επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό 

κόστος 

διαβίωσης

Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία,

Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία
600

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο 

κόστος 

διαβίωσης

Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία,

Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,

Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία

550

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό 

κόστος 

διαβίωσης

Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία,

Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία,

Σλοβακία, ΠΓΔΜ

500

* Επιπρόσθετη Επιχορήγηση σε Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες



-Πότε είναι η καλύτερη περίοδος να αναζητήσω πρακτική άσκηση

-Μπορώ να μετακινηθώ μόνο για 3 μήνες ή 12 μήνες

-Μπορώ να εκπονήσω 6μηνη πρακτική άσκηση τόσο στην Ελλάδα

όσο ΚΑΙ στο εξωτερικό με Erasmus?

-Ποιος υπογράφει τα έγγραφα κινητικότητας της πρακτικής άσκησης

-Μπορώ να εκπονήσω πρακτική άσκηση μετά τη λήψη του πτυχίου

μου

-Πότε θα κατατεθούν τα χρήματα της επιχορήγησης στο λογαριασμό

μου

Συνήθεις Ερωτήσεις 



Θυμάμαι τα παρακάτω 

** Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν και 2η φορά σε διαφορετικό

πανεπιστήμιο υποδοχής σε περίπτωση (όχι περισσότερο από 1 έτος) που το

Γρ. Erasmus έχει διαθέσιμα κονδύλια

** Οι φοιτητές που μετακινούνται το χειμερινό εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα

επέκτασης των σπουδών τους και για το εαρινό στο ίδιο πανεπιστήμιο Γρ.

Erasmus έχει διαθέσιμα κονδύλια

** Ο φοιτητής που θέλει να πραγματοποιήσει την επιδοτούμενη πρακτική του

άσκηση (Erasmus Placement) στο εξωτερικό έχει το δικαίωμα να το πράξει το

παρόλο που έχει ήδη μετακινηθεί και με το Erasmus μέσω σπουδών.

** Συνεπώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1 ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ σε

άλλη ευρωπαϊκή χώρα.



Θυμάμαι τα παρακάτω 

** Η κατάθεση των χρημάτων προς τους φοιτητές γίνεται σε 2 δόσεις.

Το 80% κατατίθεται με το ξεκίνημα των σπουδών του και το 20% μετά το

τέλος των σπουδών του στο αλλοδαπό πανεπιστήμιο. Κατά το χειμερινό

εξάμηνο η απόδοση του ποσού δύναται να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση του

80% πραγματοποιείται μέσα στον Οκτώβριο καθώς τα χρήματα μας

κατατίθενται το μήνα Σεπτέμβριο

** Το γραφείο Erasmus δε "συμμετέχει" στη δήλωση & αναγνώριση των

μαθημάτων του φοιτητή. Κάθε τμήμα έχει αρμόδιο καθηγητή που

είναι υπεύθυνος σε θέματα Erasmus/ ή έχει πραγματοποιήσει τη συνεργασία

και μαζί του θα ρυθμίζετε όλα τα σχετικά θέματα.

**Σημειώνεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν με επιτυχία το

πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν στο Ίδρυμα Υποδοχής, και να

αποκομίσουν τουλάχιστον 10 πιστωτικές μονάδες ECTS για ένα ακαδημαϊκό

εξάμηνο μετακίνησης ή 8 πιστωτικές μονάδες ECTS για ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο



Θυμάμαι τα παρακάτω 

Υποβολή Αιτήσεων – Προθεσμίες 
Στις ανακοινώσεις του κεντρικού site www.teilar.gr / erasmus.teilar.gr

❑Κάθε έτος, στα τέλη Φεβρουαρίου– αρχές Μαρτίου 

Αφορά μετακινήσεις τόσο το χειμερινό όσο και το εαρινό εξάμηνο

❑Συμπληρωματική Περίοδος Αιτήσεων 

μόνο για το Εαρινό Εξάμηνο 10-20 Οκτωβρίου

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Email: oep@teilar.gr

Τηλ: 2410 684727 – Fax: 2410 611268

http://www.teilar.gr/
erasmus.teilar.gr
mailto:oep@teilar.gr


Περιμένουμε τις 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ σας !


