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Erasmus+ για σπουδές

Το Πρόγραμμα Erasmus+ αφορά φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών  (Προπτυχιακοί, 

Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι Διδάκτορες).

 Πού μπορούν να μετακινηθούν;

Μόνο σε Πανεπιστήμια με τα οποία έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες το εκάστοτε Τμήμα. 

 Για πόσο χρονικό διάστημα;

Συνήθως για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (παρακολούθηση μαθημάτων) ή δύο μήνες (για εκπόνηση 

μέρους πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας).



ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (1)

• Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων, οι 

γραμματείες αναρτούν την αναλυτική 

βαθμολογία των υποψηφίων

• Στη συνέχεια, η μοριοδότηση & η επιλογή 

γίνεται από το Συντονιστή/Επιτροπή 

Erasmus+ του Τμήματος, βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων. 

Προθεσμία υποβολής αίτησης 

28/02/2022 - 11/03/2022   

https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/kritiria_epilogis_sms_2016-17_0.pdf


ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (2)

Κατά τη διαδικασία της αίτησης οι φοιτητές 

αναρτούν τα εξής: 

• Βιογραφικό Σημείωμα

• Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών

• Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναρτάται 

στο: https://www.upatras.gr/category/news/ir/erasmus/

• email οδηγιών για επόμενα βήματα από ΤΔΣ

• Nomination (ενέργεια του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων)- Επίσημη 

υπόδειξη υποψηφίου Erasmus+ από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (στέλνεται από το ΤΔΣ εφόσον 

ζητηθεί από τον εγκεκριμένο φοιτητή)

• Application to Receiving Institution (ενέργεια του φοιτητή) 

Υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών προς στο ίδρυμα 

υποδοχής (συνήθως application form, Learning Agreement (LA)-

Before Mobility, Transcript of Records στην αγγλική, CV).

Με την έγκριση της αίτησης 

σας, θα πρέπει να ελέγξετε στα

sites των ιδρυμάτων επιλογής 

σας τις προθεσμίες για το 

nomination και να μας 

ενημερώνετε σχετικά.  

https://www.upatras.gr/category/news/ir/erasmus/


ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ 

• Στο online σύστημα υποβολής αιτήσεων erasmusplus θα κλικάρετε το ίδρυμα που σας 

ενδιαφέρει μαζί με το αντίστοιχο Erasmus code. 

• Μπορείτε να επιλέξετε ιδρύματα, με τα οποία οι συμφωνίες λήγουν τα ακαδ.έτη 2023 και 

2027/2028. 

• Η ανανέωση των συμφωνιών είναι μια συνεχής διαδικασία. 

• Πριν την τελική υποβολή της αίτησης μπορείτε να αναζητήσετε τις συμφωνίες στον 

παρακάτω σύνδεσμο: https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus

https://erasmusplus.upatras.gr/Secure/Login.php?StudentType=Studies&AcademicYear=2022
https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές λαμβάνουν επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Erasmus+.  Το ποσό 

δίνεται σε δύο δόσεις: α’ δόση - 80% με την αναχώρηση και β’ δόση - 20% με την επιστροφή.

 Η αίτηση & τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

 Βασική Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης: η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β1. 

 Υποβάλλετε αίτηση μέχρι και για 2 Ιδρύματα. 

 Η ανακοίνωση της προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28/02/2022 στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.upatras.gr/category/news/ir/erasmus/

• Πριν την οριστική υποβολή της 

αίτησης, παρακαλούμε ελέγξτε 

τις γλωσσικές απαιτήσεις του 

Ιδρύματος επιλογής σας, στα 

αντίστοιχα links στο site τους, 

είτε ερχόμενοι πρώτα σε 

επικοινωνία μαζί τους. 

https://www.upatras.gr/category/news/ir/erasmus/


ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑ  



ONLINE LANGUAGE SUPPORT (OLS) 

• Παρέχεται on line γλωσσική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τις 

σπουδές και για την πρακτική άσκηση. 

• Υποχρεωτικό On-line γλωσσικό τεστ  πριν και μετά την κινητικότητα

• Σκοπός: βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών

Αγγλικά
Γαλλικά

Γερμανικά
Ιταλικά
Ισπανικά
Ολλανδικά
Τσέχικα

Πορτογαλικά
Σουηδικά



ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται 

προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν και 

πληρούν ένα από τα κοινωνικο - οικονομικά κριτήρια. 

• Αναλυτικές οδηγίες αποστέλλονται με e-mail σε όλους τους φοιτητές μετά την 

έγκριση της συμμετοχής στη δράση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση. 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.upatras.gr/erasmus-2021-2027-entaxi-kai-polymorfia-ston-tomea-tis-anotatis-ekpaidefsis/

*Αναλυτικές πληροφορίες θα σταλούν στους φοιτητές με email, με την έγκριση της αίτησής τους. 

https://www.upatras.gr/erasmus-2021-2027-entaxi-kai-polymorfia-ston-tomea-tis-anotatis-ekpaidefsis/


ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Φυσική Κινητικότητα  
(Physical Mobility)

• Με φυσική παρουσία στους χώρους 
του φορέα υποδοχής (επιχορηγείται).

Εικονική κινητικότητα 
(Virtual Mobility).

• Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση 
κινητικότητας 
(σπουδές/πρακτική)από την 
Ελλάδα (δεν επιχορηγείται).

Μικτή κινητικότητα 
(Blended Mobility).

• Ξεκινά εικονικά (virtually) από την 
Ελλάδα και συνεχίζεται με φυσική 
παρουσία στο φορέα υποδοχής στο 
εξωτερικό (physically) 

• Επιχορηγείται μόνο το διάστημα της 
φυσικής παρουσίας 

• Minimum χρονικό διάστημα φυσικής 
παρουσίας: για σπουδές 2 μήνες 



ΟΦΕΛΗ ΑΠO ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS+

Πολίτες της Ευρώπης

Διαπολισμιτικότητα 

Αυτοπεποίθηση

Νέες Δεξιότητες και Προσόντα

Εργασιακή Εμπειρία 

Βελτίωση Γλωσσικών 

Δεξιοτήτων 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 

 Γκέλυ Παυλοπούλου 

llp.outgoing@upatras.gr

2610996610-969029 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

Κτίριο Α πρυτανείας, 

Ισόγειο 

Πανεπιστημιούπολη-

26504 Πάτρα


