
ERASMUS 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα 

μετακίνησης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για 

σπουδές από 3 έως 12 μήνες. 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

υποψήφιους διδάκτορες, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε 

Πανεπιστήμια/ Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία 

κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση. 

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών. Ο ίδιος 

φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο 

σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική 

άσκηση). 

Το πρόγραμμα Erasmus+ International ανοίγει το δρόμο της κινητικότητας φοιτητών και 

προσωπικού μεταξύ των 28 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, της 

Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της ΠΓΔΜ και της Τουρκίας (Programme countries) και χωρών 

από όλον τον υπόλοιπο κόσμο (Partner countries). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών. Η περίοδος 

κινητικότητας είναι από 3 έως 12 μήνες και το σύνολο της διάρκειας κινητικότητας για 

όλους τους κύκλους σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες. 

Εξερχόμενοι Φοιτητές 

Η επιλογή των εξερχόμενων φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο πλαίσιο του 

προγράμματος ERASMUS+ πραγματοποιείται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία 

ιεραρχούνται ως εξής: 

1. Γλωσσική επάρκεια για την πρώτη ή και τη δεύτερη γλώσσα διδασκαλίας στο 

ίδρυμα υποδοχής 

2. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας) 

3. Λόγος ECTS (ECTS περασμένων μαθημάτων / σύνολο ECTS προγράμματος σπουδών 

μέχρι το τρέχον εξάμηνο φοίτησης 

4. Έτος σπουδών 

5. Κίνητρα συμμετοχής 

Εισερχόμενοι Φοιτητές 

Οι εισερχόμενοι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε 

μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Οι 

φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα ή στην αντίθετη περίπτωση την 

Αγγλική πολύ καλά για όσα μαθήματα μπορούν να προσφερθούν στην Αγγλική γλώσσα. 



Πληροφορίες για τη δράση του προγράμματος Erasmus+ παρέχονται στον ιστοχώρο 

του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 

Πληροφορίες 

Οι εισερχόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ECTS coordinators: 

• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Αγγελή, μετακινήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και 

προσωπικού, τηλ. επικοινωνίας 2310 996218, email: aggeli@auth.gr 

• και τη Γραμματεία του Τμήματος:  τηλ επικοινωνίας 2310 996226, email: 

info@cheng.auth.gr, msc@cheng.auth.gr  
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