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Εισαγωγή 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίνει τη δυνατότητα στους 

φοιτητές να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα μέσω κινητικότητας στο εξωτερικό. 

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές 

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

Ευρώπης. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση 

και να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση/οργανισμό του εξωτερικού. 

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. Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 

βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες 

είναι:  

1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων 

2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών 

3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής. 

Επίσης η υποτροφία Erasmus+ θα συντελέσει στην πρόοδο του φοιτητή και 

ταυτόχρονα στην προώθηση της καλής φήμης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

(ΔΙΠΑΕ) στα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, μέσα από τη δι‐ιδρυματική μεταφορά καλών 

εκπαιδευτικών και μαθησιακών πρακτικών. 

Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 

του ΔΙΠΑΕ ενημερώνονται για το Πρόγραμμα Erasmus+ τον πρώτο μήνα άφιξής τους στο 

Τμήμα στην καθιερωμένη τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών. Επιπλέον, κάθε 

Οκτώβριο διοργανώνεται από το Γραφείο Erasmus της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, 

ανοιχτή ενημέρωση φοιτητών για την κινητικότητα σπουδών και πρακτικής άσκησης σε 

κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης. Ειδικά για το Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Τμήματος για 

το πρόγραμμα Erasmus+  διοργανώνει στην αρχή του κάθε εξαμήνου ειδική εκδήλωση 

ενημέρωσης των φοιτητών του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, οι 

φοιτητές του Τμήματος ενημερώνονται για τις εξελίξεις του προγράμματος και από ειδικό 

πίνακα ανακοινώσεων της ιστοσελίδας του Τμήματος και μέσω εφαρμογής στο κινητό τους 

τηλέφωνο.  

 

https://www.iky.gr/erasmusplus-ka1
https://www.iky.gr/erasmusplus-ka2
https://www.iky.gr/erasmusplus-ka2
https://www.iky.gr/erasmusplus-ka3


 

Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο Πρόγραμμα Erasmus+ 

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που είναι: α)υπήκοοι χώρας που 

συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» (LLP), β)υπήκοοι άλλων χωρών 

εγγεγραμμένοι σto Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 

Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (σε 

προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο), γ)φοιτητές εγγεγραμμένοι στο δεύτερο 

έτος των προπτυχιακών σπουδών. 

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές μόνο μέσω των διμερών 

συμφωνιών που έχει συνάψει το Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του 

ΔΙΠΑΕ. Οι συμφωνίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΔΙΠΑΕ και 

ανανεώνονται ανά έτος. 

 

Διάρκεια Κινητικότητας 

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση  σε όλους τους 

κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά την 

διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών 

σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους). 

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 

μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας 

(σπουδές ή πρακτική άσκηση/after placement). 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι 

απόφοιτοι για εργασία (after placement) στο πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η 

διάρκεια μετακίνησής τους συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο 

σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να 

πραγματοποιήσουν μια περίοδο απασχόλησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε 

επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να 

απευθυνθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων/Erasmus+ της 

Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, όπου θα καταθέσουν αίτηση, κατά το τελευταίο έτος 

σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους. Κατά τη μετακίνησή τους όμως θα 

πρέπει να είναι πτυχιούχοι. 

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα 

Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 

μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της 

προηγούμενης μετακίνησης. 

Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές χωρίς επιχορήγηση (zero grant). 

 

Κανονισμοί υποτροφιών φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση/after placement 

στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 



 

To Γραφείο Erasmus της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, προκηρύσσει θέσεις για 

σπουδές και πρακτική άσκηση/after placement στις αρχές του Χειμερινού και Εαρινού 

Εξαμήνου. Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων έχει υποχρέωση να αναρτήσει την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές όσον αφορά 

τις προβλεπόμενες θέσεις, την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής 

και να ενημερώνονται για τις διμερείς συμφωνίες του Τμήματος.  Οι φοιτητές ταυτόχρονα 

ενημερώνονται και από σχετικές ανακοινώσεις με σχετικές οδηγίες για την υποβολή των 

αιτήσεων που αναρτά και ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος  στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος. 

Πριν την Αναχώρηση ο φοιτητής/τρια καταθέτει ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο site που 

ανακοινώνει το Γραφείο Erasmus:  

  Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμπληρωμένη ηλεκτρονικά  

  Φωτοτυπία της Α.Τ ή του διαβατηρίου (σύστημα διαχείρισης φοιτητών ανάλογα με 
την φόρμα αίτησης upload ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο )  

  Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (σύστημα διαχείρισης φοιτητών ανάλογα με την 
φόρμα αίτησης upload ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

 Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας (σύστημα διαχείρισης φοιτητών και ανάλογα 
με την φόρμα αίτησης upload ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο )  

 

Οι κανονισμοί για τις υποτροφίες κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές και για πρακτική 

άσκηση στηρίζονται στην: 

- Επιλεξιμότητα υποψηφίων: Τα ειδικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών 

του ΔΙΠΑΕ (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη) για κινητικότητα Erasmus+ 

- Κατανομή διαθέσιμων υποτροφιών: Τον τρόπο της κατανομής των διαθέσιμων 

υποτροφιών που θα χρηματοδοτηθούν ανά κατηγορία σπουδών (προπτυχιακοί, 

μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες), και τον τρόπο κατάταξης 

(ranking) των υποψηφίων σε κάθε κατηγορία. 

Για άλλες δράσεις Erasmus+ που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό αυτό, αρμόδιος 

είναι ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus+της συγκεκριμένης δράσης, ο οποίος ενημερώνει 

τον Πρόεδρο και τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Α. Για Σπουδές 

Επιλεξιμότητα Υποψηφίων 

Οι ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις – ειδικά κριτήρια επιλογής ενός υποψηφίου 

φοιτητή για υποτροφία Erasmus+ για σπουδές περιλαμβάνει: 

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα 

σπουδών του ΔΙΠΑΕ το οποίο οδηγεί στην απόκτηση προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα μόνο αν 

τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus+ έχουν συμπληρώσει δύο 

τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών  και έχουν συμπληρώσει επιτυχώς  τουλάχιστον 60 ECTS.  

Επίσης, θα κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 στην γλώσσα 

διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής ή/και στην Αγγλική. Σε περίπτωση που τίθενται 



 

ανώτερες απαιτήσεις από το ίδρυμα υποδοχής, αυτές υπερτερούν των προαναφερθέντων. 

Ειδικές περιπτώσεις φοιτητών που γνωρίζουν την γλώσσα χωρίς πιστοποιητικό (π.χ. λόγω 

μητρικής γλώσσας ή φοίτησης σε αντίστοιχο σχολείο της αλλοδαπής) θα αντιμετωπίζονται 

κατά περίπτωση. 

Οι θέσεις αφορούν αποκλειστικά Πανεπιστήμια που εδρεύουν, 

α) σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) 

β) σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου-ΕΟΧ: Νορβηγία, Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν 

γ) σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία 

και μπορούν να είναι διάρκειας 3-6 μηνών. 

 

Τα κριτήρια επιλογής με μοριοδότηση- πέραν των προϋποθέσεων που οφείλουν να 

πληρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΔΙΠΑΕ για σπουδές-είναι τα κάτωθι: 

1.  Γλώσσα Εργασίας 

(ορίζεται η κύρια 

γλώσσα εργασίας 

στη χώρα 

υποδοχής) 

B2 10 

C1 20 

C2 30 

2.  Ακαδημαϊκή 

Επίδοση (Μ.Ο 

βαθμολογίας) 

Βαθμολογία*10  

3.  Συνέντευξη Κίνητρα 

Συμμετοχής 

40 

Βιογραφικό 

Σημείωμα 

10 

4.  Μετακίνηση με το 

Πρόγραμμα 

Erasmus+ 

Μετακίνηση για 1η 

φορά 

40 

Μετακίνηση για 2η 

φορά 

10 

 

Κριτήριο 1: Επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή της 

Αγγλικής γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την Αγγλική 

γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του). Στο πλαίσιο της 

διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας και σύμφωνα με την κλίμακα 

γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούμενο η καλή γνώση της 

γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2 ή η πολύ καλή γνώση, επίπεδοC1. 

Κριτήριο 2: Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα στα οποία 

έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+. 

Κριτήριο 3: Η συνέντευξη γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο 

Erasmus+ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, στον 

οποίο θα πρέπει πριν τη συνέντευξη να στείλουν ηλεκτρονικά: 

 Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μίας (1) Ξένης Γλώσσας 



 

 Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας (από το ηλεκτρονικό σύστημα της 

γραμματείας) 

 Βιογραφικό Σημείωμα (σε μορφή Europass). 

Στη συνέντευξη αξιολογούνται τα κίνητρα Συμμετοχής και το βιογραφικό του 

υποψήφιου. 

Κατόπιν ο Ακαδημαϊκός ΥπεύθυνοςErasmus+ συμπληρώνει όλα τα παραπάνω στοιχεία 

με την αντίστοιχη μοριοδότηση ηλεκτρονικά σε μια φόρμα (googleforms), το link της οποίας 

αποστέλλει το Γραφείο Erasmus+, για κάθε φοιτητή. 

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μέσω του Προγράμματος Erasmus+μόνον για να 

διανύσει μια περίοδο σπουδών σε ξένο Ίδρυμα αντικαθιστώντας την αντίστοιχη περίοδο 

φοίτησης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων . O φοιτητής 

επιλέγει από το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής μαθήματα τα οποία 

πρέπει να αντιστοιχούν σε 30 περίπου ακαδημαϊκές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Η 

επιλογή των μαθημάτων γίνεται σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus+του 

Τμήματος ώστε να επιλέξουν μαθήματα τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητα στην ύλη με τα 

διδασκόμενα μαθήματα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ. Η επιλογή των μαθημάτων αποτυπώνεται στη Συμφωνία Σπουδών 

(Learning Agreement) η οποία υπογράφεται από τον φοιτητή, τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο 

Erasmus+και τον Συντονιστή Erasmus+ και των δύο Ιδρυμάτων (προέλευσης και υποδοχής). 

Εάν προκύψει αλλαγή στο Learning Agreement κατά την διάρκεια της κινητικότητας, πρέπει 

ο φοιτητής να το στείλει άμεσα με όλες τις υπογραφές (από τον φορέα υποδοχής και τον 

φοιτητή) στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus+ώστε να συμφωνήσει με τις αλλαγές, να το 

υπογράψει και να το προωθήσει στο γραφείο Erasmus+. Η αναγνώριση των σπουδών γίνεται 

μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχισης των πιστωτικών αυτών μονάδων και βαθμολογίας με 

τα μαθήματα του Τμήματος – εφόσον ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς στο Ίδρυμα 

υποδοχής και εφόσον έχει προσκομίσει στον Ακαδημαϊκό ΥπεύθυνοErasmus+ και στο 

γραφείο Erasmus+ το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records) των 

μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε, ώστε να εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος την 

αντιστοιχία με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ. Αν το Ίδρυμα Υποδοχής εφαρμόζει 

διαφορετικό σύστημα βαθμολογίας εξέτασης από το Ίδρυμα στο οποίο θα αναγνωριστούν 

τα μαθήματα, τότε ο Ακαδημαϊκός ΥπεύθυνοςErasmus+θα προτείνει στη Συνέλευση του 

Τμήματος έναν βαθμό βάσει κριτηρίων που του παρέχονται από το γραφείο Erasmus+και θα 

αποφανθεί η Συνέλευση για τον τελικό βαθμό. Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας μαθημάτων, 

που παρακολούθησε φοιτητής στο εξωτερικό και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 

και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ, για οποιοδήποτε λόγο, θα χορηγηθεί στον 

φοιτητή κατόπιν αίτησής του, το Diploma Supplement στο οποίο θα αναγράφονται 

αναλυτικά όλα τα στοιχεία του φοιτητή, τα μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής, το 

Ίδρυμα Υποδοχής, οι ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS) του κάθε μαθήματος, η βαθμολογία του 

κάθε μαθήματος, αν το μάθημα ήταν υποχρεωτικό η προαιρετικό και γενικά κάθε 

λεπτομέρεια που καθίσταται αναγκαία. To Diploma supplement θα είναι υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ. 



 

Οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν 

και να εξασφαλίσουν ικανοποιητική επίδοση αξιοποιώντας το χρόνο σπουδών τους στο 

εξωτερικό, με στόχο πάντα την αναγνώριση των σπουδών τους. 

Η μετακίνηση των φοιτητών γίνεται μόνον μέσω των διμερών συμφωνιών που έχουν 

συναφθεί από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων με 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ και ισχύουν για το 

συγκεκριμένο Ακαδημαϊκό Έτος. Οι διμερείς συμφωνίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων και η λίστα θα 

ανανεώνεται ετησίως.  

Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες 

Οι φοιτητές/ήτριες που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, δικαιούνται 

πρόσθετης μηνιαίας επιχορήγησης, με βάση εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται κάθε 

χρόνο από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού. 

Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Η επιχορήγηση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό λόγω της 

φύσης της αναπηρίας τους, βάσει προϋπολογισμού των αναγκών αυτών. Τα έξοδα αυτά 

επιχορηγούνται στο 100% βάσει πραγματικού κόστους. Οι αιτήσεις επιπλέον 

χρηματοδότησης ΑΜΕΑ κατατίθενται στο γραφείο Erasmus+ του ιδρύματός. 

 

Όλοι οι φοιτητές πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 

Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) 

 

Β. Για Πρακτική/after placement 

Επιλεξιμότητα Υποψηφίων 

Ισχύουν όπως ακριβώς αναφέρονται όλα τα παραπάνω για τις Σπουδές με εξαίρεση ότι: οι 

θέσεις πρακτικής άσκησης ή εργασίας αφορούν Φορείς Υποδοχής όπως Πανεπιστήμια, 

Εταιρίες, Ερευνητικά Κέντρα και λοιπούς Οργανισμούς καθώς και ιδιώτες εργοδότες, σε 

χώρες της Ε.Ε. και μπορούν να είναι διάρκειας 2-6 μηνών. Δεν απαιτείται να υπάρχει Διμερής 

Συμφωνία με τα Ιδρύματα Υποδοχής. 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές για να μπορούν να αιτηθούν υποτροφία μέσω Erasmus+ για 

πρακτική άσκηση πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών 

του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ όσον 

αφορά την πρακτική (ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να βρίσκεται τουλάχιστον στο 9ο Εξάμηνο 

σπουδών, και να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 210 ΠΜ). 

Κατά την επιστροφή του φοιτητή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και 

Ηλεκτρονικών Συστημάτων μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής του, πρέπει να προσκομίσει 

συμπληρωμένο το βιβλιάριο της Πρακτικής  Άσκησης και υπογεγραμμένο από τον αντίστοιχο 

επόπτη στο Φορέα Υποδοχής, το οποίο ελέγχεται και υπογράφεται από τον Ακαδημαϊκό 

Υπεύθυνο Erasmus+ και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν 



 

Βεβαίωση από το φορέα υποδοχής, με ακριβείς ημερομηνίες, περιγραφή δραστηριότητας, 

υπογραφές και σφραγίδες (Traineeship Certificate/Certificate of Attendance) και Υποχρεωτική 

συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (Mobility Tool) το οποίο αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φοιτητή/τριας, την τελευταία ημέρα των 

σπουδών/πρακτικής του/της.  

Τέλος, πραγματοποίηση 2ου OLS τεστ που θα τους αποσταλεί επίσης 

Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις: 

- Ασφάλιση Υγείας Ε.Κ.Α.Α. για τις χώρες Ε.Ε. ή ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας για τις λοιπές 

χώρες του Προγράμματος 

- Γενικής Αστικής Ευθύνης Υπέρ Τρίτων 

- Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος 

Προσφάτως απόφοιτοι 

Οι φοιτητές/ήτριες που βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα 

υποβολής αίτησης για Αfter placement, ώστε να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι. 

Οι φοιτητές/ήτριες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση όσο έχουν ακόμη τη φοιτητική 

ιδιότητα και η περίοδος πρακτικής άσκησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως ένα χρόνο μετά 

την αποφοίτησή τους. 

Για αναζήτηση οργανισμών Υποδοχής: https://erasmusintern.org/ 

 

Εισερχόμενοι Φοιτητές 

Σε συνεργασία με το γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου έχουν υπογραφεί Διμερείς 

Συμφωνίες Συνεργασίας (Bilateral Agreements) με μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων της 

Ευρώπης και όχι μόνο. Το Τμήμα δέχεται εισερχόμενους φοιτητές οι οποίοι μπορούν να 

παρακολουθήσουν μόνο μαθήματα του 6ου, 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου. Μπορύν επίσης να 

παρακολουθήσουν και μαθήματα από τα αντίστοιχα ΠΜΣ , μετά από προ-συννενόηση και 

έγκριση από τους Διευθυντές των ΠΜΣ. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήμια: 

Κωδικός  Όνομα Ιδρύματος 

A WIEN 02 Vienna University of Technology, Austria  

B GENT 25 University College of Ghent – Belgium 

B LIEGE 38 Haute Ecole de la Province de Liege-  Belgium 

BG PLOVDIV 01 Agricultural University of Plovdiv – Bulgaria 

BG ROUSSE 01 University of Ruse – Bulgaria  

CZ PRAHA 02 Czech University of Life Science in Prague – Czech Republic 

D DRESDEN 01 Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden (FH) –Germany 

D GOTTING 01 Georg-August-Universitat Gottingen, Germany  

https://erasmusintern.org/
http://www.tuwien.ac.at/en/
http://english.hogent.be/
http://www.provincedeliege.be/fr/hauteecole
http://www.plovdiv.bg/
http://www.uni-ruse.bg/index_en.php
http://www.czu.cz/en/
http://www.htw-dresden.de/
http://www.uni-goettingen.de/en/1.html


 

D OSNABRU 02 Hochschule Osnabruck, University of Applied Sciences, Germany  

E MADRID 03 Universidad Complutense de Madrid – Spain 

E BARCELO 03 Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) & (FIB)  

E ALMERIA 01 Universidad de Almeria- Spain 

E MALAGA 01 Universidad de Malaga- Spain 

E JAEN 01 Universidad de Jaen,  Spain 

E MADRID 14 Universidad Carlos III de Madrid, Spain  

E VALENCIA 02 Universitat Politecnica de Valencia, Spain  

F BORDEAU 54 

Ecole Nationale Supérieure d’ Electronique, Informatique, 

Télécommunications, Mathématique et Mécanique de Bordeaux 

(ENSEIRB-MATMECA)/Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB) 

F BREST09 TELECOM Bretagne – France  

F LA-ROCH 08 Universite de la Rochelle  – France 

F NOISY 02 
Ecole Superieure d’ Ingenieurs en Electrotechnique et Electronique, Noisy 

Le Grand, France 

HR ZAGREB 01 University of Zagreb- Croatia 

HR SPLIT 01 University of  Split – Croatia 

I BARI 05 POLITECNICO DI BARI, Italia  

I BOLOGNA 01 Universita di Bologna, Italy  

I MESSINA 01 Universita Di Messina – Italy 

I PISA 01 Università di Pisa, Italia 

LV JELGAVA01 Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia  

N TRONDHE 03 Sor-Trondelag University College – Norway 

NL GRONING 03 Hanzehogeschool Van Groningen-The Netherlands  

P COVILHA 01 Universidade de Breira Interior, Covilha, Portugal  

P VIANA-D 01 Instituto Politecnico de Viana do Castelo – Portugal  

P LISBOA 05 Instituto Politecnico de Lisboa, Portugal (μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές) 

P LISBOA 109 
Instituto Superior Tecnico- Lisboa-Portugal (μόνο για μεταπτυχιακές 

σπουδές) 

PL POZNAN 02 Poznan University of Technology- Poland 

PL WARSZAW 

05 
Warsaw University of Life Sciences (SGGW) – Poland 

RO ALBAIU01 1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia – Romania  

RO CRAIOVA01 Universitatea din Craiova, Romania  

RO SIBIU 01 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – Romania 

RO TIMISOA 04 Universitatea Politecnica din Timisoara, Romania  

S KARLSTA 01 Karlstads Universitet – Karlstad, Sweden 

SF HAMEENL 09 HAMK University of Applied Sciences – Finland 

http://www.socrates.teithe.gr/www.esc.hs-osnabrueck.de
https://www.ucm.es/
http://www.upc.edu/
http://www.ual.es/
http://www.uma.es/
http://www10.ujaen.es/
http://www.uc3m.es/Home
https://www.upv.es/index-en.html
http://www.enseirb-matmeca.fr/
http://www.enseirb-matmeca.fr/
http://www.enseirb-matmeca.fr/
http://www.telecom-bretagne.eu/
http://www.univ-larochelle.fr/
http://www.esiee.fr/
http://www.esiee.fr/
http://www.unizg.hr/homepage/
http://www.unist.hr/eng
http://www.poliba.it/
http://www.unibo.it/en/homepage/
http://www.unime.it/
https://www.unipi.it/index.php/english
http://eng.llu.lv/
http://hist.no/
http://www.hanze.nl/default.htm
http://www.en.ubi.pt/
http://www.ipvc.pt/
https://www.ipl.pt/
http://tecnico.ulisboa.pt/
http://www.put.edu.pl/
http://www.iro.sggw.pl/
http://www.uab.ro/
http://www.ucv.ro/en
http://www.ulbsibiu.ro/en/
http://www.upt.ro/
http://www.kau.se/en
http://www.hamk.fi/Sivut/default.aspx


 

SF JYVASKY 01 University of Jyvaskyla – Finland 

SF VAASA 13 NOVIA University of Applied Sciences, Vaasa –  Finland 

TR ANKARA 05 Atilim University, Turkey 

TR ISTANBU 04 Istanbul Technical  University, Turkey  

TR ISTANBU 45 Nisantasi Universitesi, Turkey  

TR ISTANBU 14 ISIK University, Istanbul, Turkey  

  

 

 

 

http://www.socrates.teithe.gr/www.jyu.fi/study
http://www.novia.fi/
http://atillim.edu.tr/
http://www.itu.edu.tr/en/
http://www.nisantasi.edu.tr/default.aspx
http://www.isikun.edu.tr/en

