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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
προσ τουσ υποψήφιουσ φοιτητζσ  

του προγράμματοσ Erasmus+, ακαδ. ζτουσ 2019-20 
Κινητικότητα φοιτητϊν με ςκοπό (i) τισ ςπουδζσ ι/και (ii) την πρακτική άςκηςη 

 

Η Διεφκυνςθ Διεκνών και Δθμοςίων Σχζςεων ανακοινώνει τθν ζναρξθ των ομαδικών ενθμερωτικών 
ςυναντιςεων ανά Σχολι για τουσ φοιτθτζσ που ενδιαφζρονται να υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο 
πρόγραμμα Erasmus+, ακαδ. ζτουσ 2019-20, δράςεισ: (i) κινητικότητα με ςκοπό τισ ςπουδζσ (learning) 
και (ii) κινητικότητα με ςκοπό την πρακτική άςκηςη (traineeship). 

Προτρζπουμε τουσ φοιτητζσ (προπτυχιακοφσ, μεταπτυχιακοφσ και υποψήφιουσ διδάκτορεσ) να 
παρακολουκιςουν τισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ ςτισ οποίεσ κα γίνει παρουςίαςθ των δφο δράςεων 
κινθτικότθτασ του προγράμματοσ, κακώσ και των κριτθρίων επιλογισ των φοιτθτών. (Διευκρινίηεται ότι 
ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων ςε ατομικι βάςθ ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ δεν κα πραγματοποιθκεί). 

Οι φοιτητζσ (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορεσ), οι οποίοι ενδιαφζρονται να 
μετακινθκοφν εντόσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-20, καλοφνται να προςζλκουν ςτθν ενθμερωτικι 
ςυνάντθςθ που κα πραγματοποιθκεί για το Τμιμα τουσ, ωσ εξισ: 

Τμήμα Ημερομηνία Ώρα - Τόποσ 

Σχολή Επιςτημϊν Υγείασ Παραςκευι, 14/12/2018 12.00 – 14.00 

Αίκουςα Γ’, κτιριο ΒΕΤ 

Σχολή Κοινωνικϊν Επιςτημϊν 

(για το Τμήμα Αγωγήσ & Φροντίδασ ςτην Πρϊιμη 
Παιδική Ηλικία) 

Παραςκευι, 14/12/2018 12.00 – 14.00 

Αίκουςα Γ’, κτιριο ΒΕΤ 

* O πίνακασ θα ανανεώνεται ςυνεχώσ έωσ ότου προγραμματιςτοφν οι ενημερωτικέσ ςυναντήςεισ για όλα τα 
Τμήματα του Πανεπιςτημίου μασ. 

Στισ ςυναντιςεισ κα παρευρίςκονται οι Τμηματικϊσ Υπεφθυνοι για το Πρόγραμμα Erasmus+,  
κακώσ και άλλα μζλθ ΔΕΠ των Τμθμάτων. 

Από τθ  
Διεφκυνςθ Διεκνών και Δθμοςίων Σχζςεων 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/37/erasmus  

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/anotatiekpaideusi-ka1 

Facebook: Erasmus+ University of Ioannina 

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/anotatiekpaideusi-ka1
https://www.facebook.com/Erasmus-University-of-Ioannina-507538532679450/
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Υπεφκυνεσ για τθ δράςθ κινθτικότθτασ φοιτθτών: 

Μαρία Τςακοπιάκου (Τ. 26510-07519, Ε. mtsakop@cc.uoi.gr) 

Ντζμθ Σιαμοποφλου (Τ. 26510-07107, E. dsiamopu@cc.uoi.gr) 

Αναςταςία Τςζφου (Τ. 26510-07264, Ε. atsefou@cc.uoi.gr)  
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