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Περιεχόμενο Ενημέρωσης
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 Προαπαιτούμενα Συμμετοχής

Αναγνώριση Μαθημάτων/ECTS

 Υποτροφίες

 Κρίσιμες Ημερομηνίες

 Εμπειρίες συμμετεχόντων φοιτητών



Erasmus Studies

Στόχος:

Παρακολούθηση μαθημάτων και επιτυχής εξέταση σε συνεργαζόμενα

Ιδρύματα του εξωτερικού (διάρκεια 3-12 μήνες στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος)

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα: Ιστoσελίδα Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

http://erasmus.aegean.gr/ (LLP Erasmus)



Erasmus Studies

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

• Επιτυχής εξέταση στα 1/2 των μαθημάτων του Τμήματος Περιβάλλοντος

σύμφωνα με το εξάμηνο φοίτησης

• Ολοκλήρωση 1ου έτους σπουδών – Όχι υπέρβαση ν+2 έτη σπουδών

• Κατοχή πτυχίου που πιστοποιεί τη γνώση της κατάλληλης ξένης γλώσσας

(min επίπεδο Β2)

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις => αίτηση για ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ



Erasmus Studies

Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής:

Η μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με :

•Αριθμό περατωθέντων μαθημάτων (2 μόρια ανά μάθημα)

• Μέσο όρο βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων (×10 μόρια)

• Πτυχίο αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (2 μόρια)

• Πτυχίο αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (4 μόρια)



Erasmus Studies

Επόμενα βήματα:

1. Ανακοινώνεται η λίστα με τα ονόματα φοιτητών και τον αριθμό μορίων

2. Οι φοιτητές με τα περισσότερα μόρια (επιτυχόντες) ξεκινούν τη

διαδικασία για το Erasmus+ (κτίριο Διοίκησης, Ραλλού Μαντζουράνη)

3. Επιλογή μαθημάτων ξένου Ιδρύματος που θα παρακολουθήσουν

4. Συμπλήρωση αιτήσεων προς ξένο Ίδρυμα και ΙΚΥ

5. Μετακίνηση στο εξωτερικό



Erasmus Studies

Αναγνώριση Μαθημάτων:

Όλα τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής θα εξεταστεί επιτυχώς στο

συνεργαζόμενο Ίδρυμα θα αναγνωριστούν και θα προσμετρηθούν στη λήψη

πτυχίου από το Τμήμα Περιβάλλοντος με τον ίδιο βαθμό και με τις ίδιες

μονάδες ECTS

•Δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων με ελληνικό τίτλο

•Δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων με ξένο τίτλο



Erasmus Studies

Υποτροφίες:

Λαμβάνεται υποτροφία από το ΙΚΥ (300-400 Ευρώ/μήνα)

Αν ο φοιτητής δεν μαζέψει τουλάχιστον 10 ECTS κατά την παραμονή του

στο εξωτερικό, η υποτροφία θα πρέπει να επιστραφεί



Erasmus Placement

Στόχος:

Πρακτική εκπαίδευση σε Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο, Εταιρία, Οργανισμό,

ΜΚΟ του εξωτερικού (διάρκεια 2-5 μήνες στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος)

Ωράριο εργαζομένου (πενθήμερο, 8ωρο)

Δεν υπάρχει λίστα με Συνεργαζόμενους Φορείς



Erasmus Placement

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

• Επιτυχής εξέταση στα 2/3 των μαθημάτων του Τμήματος Περιβάλλοντος

σύμφωνα με το εξάμηνο φοίτησης

• Ολοκλήρωση 1ου και 2ου έτους σπουδών – Όχι υπέρβαση ν+2 έτη σπουδών

• Κατοχή πτυχίου που πιστοποιεί τη γνώση της κατάλληλης ξένης γλώσσας

(min επίπεδο Β2)

•Δικαίωμα συμμετοχής και σε αποφοίτους (1ο έτος αποφοίτησης)

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις => αίτηση για ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ



Erasmus Placement

Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής…..:

Η μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με :

•Αριθμό περατωθέντων μαθημάτων (2 μόρια ανά μάθημα)

• Μέσο όρο βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων (×10 μόρια)

• Πτυχίο αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (2 μόρια)

• Πτυχίο αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (4 μόρια)



Erasmus Placement

Επόμενα βήματα…..:

1. Ανακοινώνεται η λίστα με τα ονόματα φοιτητών και τον αριθμό μορίων

2. Οι φοιτητές με τα περισσότερα μόρια (επιτυχόντες) ξεκινούν τη

διαδικασία για το Erasmus+ (κτίριο Διοίκησης, Ραλλού Μαντζουράνη)

3. Αναζήτηση Φορέα Πρακτικής Άσκησης

4. Συμπλήρωση αιτήσεων προς Φορέα και ΙΚΥ

5. Μετακίνηση στο εξωτερικό



Erasmus Placement

1. Αναζήτηση από φοιτητή Φορέα Υποδοχής:

• χώρα, πόλη, γλώσσα, αντικείμενο

• πιθανή βοήθεια από Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus, Επιβλέποντα

Πτυχιακής, Διδάσκοντα Μαθήματος

Αναγκαία η αποστολή e-mail από τον φοιτητή στο Φορέα για αναζήτηση

θέσης



Erasmus Placement

Αναγνώριση Μαθημάτων/ECTS:

Δεν αναγνωρίζονται μαθήματα

Αναγνωρίζονται μονάδες ECTS

•20 ECTS (τρίμηνη συμμετοχή)

•30 ECTS (εξάμηνη συμμετοχή)



Erasmus Placement

Υποτροφίες:

Λαμβάνεται υποτροφία από το ΙΚΥ (400-600 Ευρώ/μήνα ανάλογα με την

χώρα)



Erasmus Studies + Placement

Κρίσιμες Ημερομηνίες:

• Μάρτιος-Απρίλιος: προκήρυξη Παν. Αιγαίου – αιτήσεις φοιτητών

• Μάιος: επιλογή συμμετεχόντων

• Συμμετοχή: Σεπτέμβριος – Αύγουστος επόμενου ακαδημαϊκού έτους

Η αναζήτηση ξένων Πανεπιστημίων & Φορέων Πρακτικής Άσκησης είναι

καλό να έχει γίνει νωρίτερα



Erasmus Placement

Φοίβη Θεοχαράκη/Στεργιανή Τσόλη:

• Φορέας: London School of Hygiene 

and Tropical Medicine, Ηνωμένο 

Βασίλειο

• Μετακίνηση: Φεβρουάριος-Απρίλιος 

2014 (3μηνη)

• Συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών 

και διδακτορικού στο Cambridge και 

UCL



Erasmus Placement

Λήδα Δημητριάδου:

• Φορέας: Πανεπιστήμιο Αμβέρσας, 

Κέντρο Τοξικολογίας, Βέλγιο

• Μετακίνηση: Νοέμβριος-

Ιανουάριος 2014 (3μηνη)

• Συμμετοχή σε επιστημονικό 

συνέδριο και δημοσίευση άρθρου



Erasmus Placement

Μάριος Βαζάκας:

• Φορέας: Aarhus University, 

Department of Environmental 

Science, Δανία

• Μετακίνηση: Μάιος-

Σεπτέμβριος 2014 (5μηνη)

• Συνέχιση εργασίας σε 

ερευνητικό πρόγραμμα, 

παρουσίαση εργασίας σε συνέδριο



Erasmus Studies/Placement

Εντυπώσεις Φοιτητών:

http://www.env.aegean.gr/foititika/erasmus/h-empeiria-erasmus/


