
                                 

Tμήμα Ευρωπαϊκών &  

Διεθνών Προγραμμάτων 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Α. Πρόσκληση Συμμετοχής  Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-22 
 
 

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δι.Πα.Ε. να 
συμμετάσχουν στη δράση  Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές του 
Προγράμματος Erasmus+ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022. Οι υποψήφιοι 
φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 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.  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 15.10.2021 έως 05.11.2021  
Αιτήσεις στον σύνδεσμο: https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-
d8cde907dcf0bb418c5 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να συμμετάσχουν οι φοιτητές στη δράση του 
Προγράμματος Κινητικότητα για Σπουδές, θα πρέπει να διαθέτουν Ιδρυματικό 
λογαριασμό (κωδικοί πρόσβασης και ακαδημαϊκό e-mail τα οποία τους 
εκχωρήθηκαν κατά την εγγραφή τους), ώστε  μετά την έγκριση της συμμετοχής 
τους να δημιουργήσουν την ηλεκτρονική συμφωνία μάθησης. Σχετικοί 
σύνδεσμοι και οδηγίες θα αποσταλούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Επίσης στην περίπτωση που οι προθεσμίες nomination-application  των 
Ιδρυμάτων υποδοχής λήγουν σύντομα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 
άμεσα με το Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων (Erasmus) στο 
2310013712 ή στο erasmus.out@the.ihu.gr   

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

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δι.Πα.Ε. να 
συμμετάσχουν στη δράση  Κινητικότητας Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης- After 
Placement του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022. Οι 
υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 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.  

 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 15.10.2021 έως 05.11.2021  

Αιτήσεις στον σύνδεσμο: https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-
d8cde907dcf0bb418c5 

 

Γ. Πρόσκληση Συμμετοχής  Προσωπικού σε δράσεις Κινητικότητας (STA, STT)  
στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 
 
Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ., Δ.Π. ΕΤΕΠ.,ΕΔΙΠ. του Δι.Πα.Ε. να συμμετάσχουν στις δράσεις  
Κινητικότητας Προσωπικού STA, STT του Προγράμματος Erasmus+ σε Χώρες του 
Προγράμματος, για Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022.  

 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 15.10.2021 έως 05.11.2021  
Έντυπο Αίτησης στον σύνδεσμο: 

 https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-d8cde907dcf0bb418c5 

Μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης παρακαλούμε για την 
αποστολή της στη διεύθυνση: erasmus.admin@the.ihu.gr  

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
 
 

 

        Γραμματική Γραμμένου 


