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I. ASSESSMENT CONCLUSION
 

Criteria Threshold 
reached Score

Western Balkans (Region 1) YES 46.0

Neighbourhood East (Region 2) YES 45.0

South-Mediterranean countries (Region 3) YES 42.0

Russian Federation (Region 4) YES 50.0

Asia (Region 5) YES 48.0

Central Asia (Region 6) YES 45.0

Pacific (Region 8) YES 44.0

Sub-Saharan Africa (Region 9) YES 45.0

Latin America (Region 10) YES 30.0

USA and Canada (Region 12) YES 53.0

Project total score: 80.0
 
 
Comments for the applicant

Πολύ καλά δομημένη Πρόταση, από ένα από τα παλαιότερα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδυσης της χώρας, με 
διεθνή απήχηση, που όμως χρειάζεται να ενταθεί, έτσι ώστε να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια, 
δυνατότητα που προσφέρει αυτή η δράση για την επόμενη πενταετία. 
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II. ASSESSMENT
 

Quality of the project design and cooperation arrangements Score

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει καταθέσει μια εμπεριστατωμένη πρόταση για μετακινήσεις 
προσωπικού και φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ που αφορά δέκα (10) 
Περιφέρειες και είκοσι εννέα (29) φορείς/Οργανισμούς. Αρκετοί από τους φορείς είναι πολύ 
αξιόλογα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο χώρο τους, με μεγάλη διεθνή απήχηση, και 
γνωστά για την υψηλή ακαδημαϊκή τους ποιότητα, τόσο στην έρευνα, όσο και στη 
διδασκαλία. Η έγκριση της Πρότασης αυτής θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια του 
Πανεπιστημίου Πατρών και γενικότερα στη διεθνοποίησή του. Επίσης, οι συμφωνίες που θα 
υπογραφούν θα ενισχύσουν το κύρος του Ιδρύματος. 

35.0

 

Western Balkans (Region 1)

Relevance of the strategy Score

Αναφορικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, στην Περιφέρεια αυτή, υποβάλλεται Πρόταση για την 
Αλβανία και πιο συγκεκριμένα για το Logos University College. Παρόλο που το Πανεπιστήμιο 
Πατρών στην Πρότασή του εστιάζει στο ότι η στρατηγική διεθνοποίησής του δεν αφορά 
μόνον σε συνεργασίες με πολύ γνωστά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης διεθνώς αλλά και με 
δυναμικά και ανερχόμενα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης γειτονικών χωρών, όπως το 
Logos University College, αυτή η ενέργεια χρήζει καλύτερης τεκμηρίωσης ως προς τους 
τρόπους που θα ωφελήσει το Παναπιστήμιο Πατρών. 

32.0

 

Impact and dissemination Score

Η Πρόταση θα μπορούσε να περιλαμβάνει καλύτερη τεκμηρίωση όσον αφορά στο κατά πόσο 
για τα μέλη του προσωπικού αλλά και για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών η 
συγκεκριμένη θα είναι μια ουσιαστική εμπειρία. Στην Πρότασή του το Πανεπιστήμιο Πατρών 
αναφέρει ότι μια σημαντική παράμετρος της συνεργασίας με ιδιαιτέρως θετικό αντίκτυπο και 
για τα δύο (2) Ιδρύματα αναμένεται να είναι αυτή της εκπαίδευσης του διδακτικού 
προσωπικού και της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει μακρά 
ιστορία στον Παιδαγωγικό τομέα και αποτελεί ένα καταξιωμένο Ίδρυμα στη χώρα μας. 
Αναμφισβήτητα θα συμβάλλει στην ενίσχυση του νέου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της 
Αλβανίας, χωρίς να καταγράφονται τα οφέλη για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

14.0

 

Neighbourhood East (Region 2)

Relevance of the strategy Score

Η συγκεκριμένη Πρόταση κινητικότητας για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, Γεωργία και 
Αζερμπαϊτζάν, είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη, πολυδιάστατη και ευθυγραμμισμένη με την 
μακροχρόνια και αδιάλειπτη στρατηγική διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Αναμφισβήτητα το όφελος για το Πανεπιστήμιο Πατρών θα είναι τεράστιο, σε μια κοινωνία 
που η Ελληνική εκπαίδευση δεν έχει τη διείσδυση που θα έπρεπε να έχει. 

30.0

 

Impact and dissemination Score

Εξαιρετική και ρεαλιστική η τεκμηρίωση του τρόπου διάχυσης της κινητικότητας στο πλαίσιο 
της δράσης, σε φορείς και Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ανατολικής Γειτονίας.

15.0

 

South-Mediterranean countries (Region 3)

Relevance of the strategy Score
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Καλογραμμένη η συγκεκριμένη Πρόταση, με τεκμηριωμένο λόγο για τα στρατηγικά οφέλη 
κινητικότητας στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου. Όπως αναφέρεται στην Πρόταση, το 
όφελος της συγκεκριμένης ερευνητικής συνεργασίας και του Σχεδίου κινητικότητας έγκειται 
στο ότι θα επιχειρηθεί η βαθύτερη κατανόηση και κυρίως η συνάρθρωση διαφορετικών αλλά 
συμπληρωματικών ερευνητικών μεθοδολογιών, με καταξιωμένα Ιδρύματα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης της περιοχής. Το παρόν Σχέδιο κινητικότητας έχει ερευνητικά και αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά που ευνοούν τη στρατηγική διεθνοποίησης όλων των εμπλεκόμενων 
Ιδρυμάτων.

30.0

 

Impact and dissemination Score

Η διάχυση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας των δύο (2) εμπλεκόμενων ομάδων των 
φορέων θα γίνει με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα μέσω ερευνητικών σεμιναρίων 
αλλά και συναντήσεων διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των εμπλεκόμενων 
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Θα εξεταστεί, επίσης, η δυνατότητα από κοινού 
δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Όντως σε αυτό το πλαίσιο θα έπρεπε να 
κινηθεί η Πρόταση. Ίσως να υπήρχε μεγαλύτερο όφελος με τη συνδιοργάνωση και 
διεπιστημονικού συνεδρίου/ων. 

12.0

 

Russian Federation (Region 4)

Relevance of the strategy Score

Η συγκεκριμένη Πρόταση κινητικότητας για τη Ρωσία, είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη, 
πλήρως ευθυγραμμισμένη με την μακροχρόνια και αδιάλειπτη στρατηγική διεθνοποίησης 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως αναφέρεται, περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεργασιών 
στο τομέα της Έρευνας και Εκπαίδευσης, με σημαντικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

35.0

 

Impact and dissemination Score

Εξαιρετική και ρεαλιστική η τεκμηρίωση του τρόπου διάχυσης της κινητικότητας στο πλαίσιο 
της δράσης, σε φορείς και Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ρωσίας.

15.0

 

Asia (Region 5)

Relevance of the strategy Score

Η συγκεκριμένη Πρόταση κινητικότητας, ιδιαίτερα για την Κίνα, είναι πλήρως 
ευθυγραμμισμένη με την μακροχρόνια και αδιάλειπτη στρατηγική διεθνοποίησης του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως αναφέρεται, περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεργασιών στο 
τομέα της Έρευνας και Εκπαίδευσης, με σημαντικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των 
περιοχών της Ασίας, και ειδικότερα την Κίνα. Το όφελος για το Πανεπιστήμιο Πατρών 
εκτιμάται ότι θα είναι τεράστιο. 

30.0

 

Impact and dissemination Score

Εξαιρετική και ρεαλιστική η τεκμηρίωση του τρόπου διάχυσης της κινητικότητας στο πλαίσιο 
της δράσης, σε φορείς και Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κίνας, ιδιαίτερα στον 
νευραλγικό τομέα της αγροτοδιατροφής. 

18.0

 

Central Asia (Region 6)

Relevance of the strategy Score

Η πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών αναφορικά με τη συνεργασία με Ίδρυμα Ανώτατης 30.0
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Εκπαίδευσης στην Κεντρική Ασία (Καζακστάν) πέραν του ότι είναι καλά σχεδιασμένη, έχει και 
ιδιαίτερα ισχυρό στρατηγικό χαρακτήρα. Αποτελεί μια εμβληματική δράση σε μια χώρα που 
υπάρχουν απόγονοι Ελλήνων μεταναστών και ιδιαίτερο πολιτισμικό στοιχείο. Η πρόταση του 
Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το στρατηγικό ρόλο που θα 
έχει η συγκεκριμένη δράση στους θεμελιώδεις στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος, όπως η 
εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα σπουδών, η παραγωγή 
έρευνας υψηλού επιπέδου, η προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, η 
ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας σε μια περιοχή που εκτιμάται 
ότι η χώρα δεν έχει επιδείξει ιδιαίτερη κινητικότητα. 
 

Impact and dissemination Score

Ο αντίκτυπος που θα έχει για το Πανεπιστήμιο Πατρών η υλοποίηση μιας τέτοιας δράσης, θε 
είναι σημαντικός για τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος, καθώς, όπως 
αναφέρεται, θα γίνουν προσπάθειες διάχυσης των αποτελεσμάτων σε όλη την 
Πανεπιστημιακή κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική ροή μεταναστών / 
προσφύγων από την Κεντρική Ασία προς την Ευρώπη. Σκοπός του Πανεπιστημίου Πατρών 
είναι να μετακινηθούν φοιτητές προς τις περιοχές της Κεντρικής Ασίας και συγκεκριμένα στο 
Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν για να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας 
κοινωνίας που έχει επίσης επηρεαστεί από Έλληνες πρόσφυγες. 

15.0

 

Pacific (Region 8)

Relevance of the strategy Score

Πολύ καλή τεκμηρίωση για τα στρατηγικά οφέλη που θα έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών από 
την κινητικότητα στην Ωκεανία, και ειδικότερα στο συγκεκριμένο Ίδρυμα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης της Αυστραλίας. 

30.0

 

Impact and dissemination Score

Πολύ καλή και ρεαλιστική η τεκμηρίωση του τρόπου διάχυσης των αποτελεσμάτων της 
κινητικότητας στο πλαίσιο της δράσης.

14.0

 

Sub-Saharan Africa (Region 9)

Relevance of the strategy Score

Φιλόδοξη Πρόταση, αλλά όχι καλά τεκμηριωμένη όσον αφορά το ειδικό στρατηγικό σχέδιο 
της δράσης σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. 

35.0

 

Impact and dissemination Score

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων έχει κατατεθεί ένα σχέδιο δράσης που θα μπορούσε να 
αναλυθεί και να τεκμηριωθεί περισσότερο καθώς και δεν αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες της 
περιοχής. 

10.0

 

Latin America (Region 10)

Relevance of the strategy Score

Φιλόδοξη Πρόταση, η οποία θα μπορούσε να τεκμηριωθεί περισσότερο με εστίαση στο ειδικό 
στρατηγικό σχέδιο της δράσης σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. 

20.0

 

Impact and dissemination Score
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 Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων έχει κατατεθεί ένα σχετικά ελλιπές σχέδιο δράσης που 
δεν αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. 

10.0

 

USA and Canada (Region 12)

Relevance of the strategy Score

Η συγκεκριμένη Πρόταση κινητικότητας για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Καναδά, 
είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την μακροχρόνια και αδιάλειπτη στρατηγική 
διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως αναφέρεται, περιλαμβάνει τη δημιουργία 
συνεργασιών στο τομέα της Έρευνας και Εκπαίδευσης, με διεθνώς φημισμένα Ιδρύματα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης των ανωτέρω περιοχών. Το όφελος για το Πανεπιστήμιο Πατρών 
εκτιμάται ότι θα είναι τεράστιο. 

35.0

 

Impact and dissemination Score

Εξαιρετική και ρεαλιστική η τεκμηρίωση του τρόπου διάχυσης της κινητικότητας στο πλαίσιο 
της δράσης, σε φορείς και Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής και τον Καναδά. 

18.0
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