
Ανακοίνωζη προς ηοσς θοιηηηές και θοιηήηριες ηοσ Πανεπιζηημίοσ μας ποσ 

ενδιαθέρονηαι για Πρακηική Άζκηζη ζηο πλαίζιο ηοσ Προγράμμαηος Erasmus+ 

Ακαδ. Έηοσς 2017-2018 

Oη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξόγξακκα ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο Έξαζκνο 2016-2017 θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ηελ αίηεζε πνπ αθνινπζεί θαη λα ηελ απνζηείινπλ ππνγεγξακκέλε κε e-mail 

ζην vikipap@aueb.gr ή λα ηελ πξνζθνκίζνπλ ζην Γξαθείν Έξαζκνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

καο, επηζπλάπηνληαο θαη κία θσηνηππία ηνπ απνδεηθηηθνύ γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο 

πνπ νκηιείηαη ζηνλ νξγαληζκό/εηαηξεία/θνξέα ππνδνρήο πνπ επηιέγνπλ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη από 17 Ιοσλίοσ  μέτρι 18 Σεπηεμβρίοσ   

2017. 

Γηα πεξηζζόηεξν επνηθνδνκεηηθά απνηειέζκαηα, ζπζηήλεηαη νη ελδηαθεξόκελνη θνηηεηέο 

λα έρνπλ ηειεηώζεη ηηο ζπνπδέο ησλ ηξηώλ πξώησλ εηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 

ηνπο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πιεξνθνξεζνύλ γηα ην κεληαίν πνζό ππνηξνθίαο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο Έξαζκνο αλά Κξάηνο-Μέινο από ηνλ ηζηνρώξν ηνπ Ιδξύκαηνο 

Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ 

www.iky.gr 

"Πξόγξακκα Erasmus+ Υπνηξνθίεο Κηλεηηθόηεηαο ζην εμσηεξηθό γηα Πξαθηηθή Άζθεζε 

Φνηηεηώλ - Key Action I" 

Όζνη έρνπλ ήδε γίλεη απνδεθηνί γηα ηξίκελε πξαθηηθή άζθεζε κεηά από απ' επζείαο 

επηθνηλσλία ηνπο κε επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνύο/θνξείο ππνδνρήο επηιέμηκσλ Κξαηώλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Erasmus+, πξέπεη λα ην ζεκεηώζνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο. 

Όζνη ζα ήζειαλ λα αλαδεηήζνπλ εηαηξείεο/νξγαληζκνύο/θνξείο γηα πξαθηηθή άζθεζε 

κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο, εθδειώλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ζπκκεηνρή θαη λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο θαη από ηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο: 

www.career.aueb.gr 

www.iagora.net 

www.placement-uk.com 

www.directemploi.com 

www.ap-and-go.eu 

Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ αθαδεκατθό ζπληνληζηή Έξαζκνο ηνπ 

Τκήκαηόο ηνπο (βι. παξαθάησ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε), πξνθεηκέλνπ λα δεηήζνπλ 

ηελ έγκριζη απηήο ηεο θηλεηηθόηεηαο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζηελ επηρείξεζε ή ζηνλ νξγαληζκό ππνδνρήο. 

H ηξίκελε παξακνλή ζην εμσηεξηθό ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο Erasmus+ 

αλαγλσξίδεηαη κε 20 πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS. 

Οη θνηηεηέο πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ην έληππν "Erasmus+ LEARNING AGREEMENT 

FOR TRAINEESHIPS" πνπ αθνινπζεί θαη λα ην δώζνπλ γηα ππνγξαθή ζηνλ αθαδεκατθό 

ηνπο ζπληνληζηή, αθνύ ην ππνγξάςνπλ πξώηα νη ίδηνη. 
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Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αθαδεκατθνύ ζπληνληζηή Erasmus+, νη θνηηεηέο πξέπεη λα ην 

απνζηείινπλ ζην ίδξπκα ππνδνρήο γηα έγθξηζε θαη ππνγξαθή. Καηόπηλ κπνξνύλ λα 

αλαδεηήζνπλ από ην Τκήκα Γηεζλώλ Σρέζεσλ & Δπξσπατθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο ηα έληππα ηνπ ΙΚΥ πνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνύλ έγθαηξα γηα ηελ ιήςε ηεο ππνηξνθίαο Erasmus+. 

Τν θξηηήξην επηιεμηκόηεηαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο θνηηεηηθήο ηδηόηεηαο. Αίηεζε κπνξνύλ 

λα ππνβάινπλ θαη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηα καζήκαηα, αιιά δελ έρνπλ 

θαηαζέζεη αίηεζε γηα ιήςε πηπρίνπ. 

Τα θξηηήξηα επηινγήο είλαη ε θαιή αθαδεκατθή επίδνζε, ε γλώζε ηεο γιώζζαο εξγαζίαο 

ζηελ εηαηξεία/νξγαληζκό ή ζηε ρώξα ππνδνρήο, ε εύξεζε εηαηξείαο/νξγαληζκνύ 

ππνδνρήο ζην εμσηεξηθό θαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

πξαθηηθήο άζθεζεο. Η επηινγή πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ αθαδεκατθό ζπληνληζηή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ κε ηε ζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ Erasmus+ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

καο. 

Πρόγραμμα  Erasmus+  2017-2018 

Ακαδημαϊκοί Σσνηονιζηές Τμημάηων 

1. Οικονομικής  Επιζηήμης 

Δπίθ. Καζεγήηξηα Αλαζηαζία  Μηανύιε 

ηει. 210-8203 447 - e-mail: Miaouli@aueb.gr   

2. Διεθνών&ΕσρωπαϊκώνΟικονομικώνΣποσδών 

Καζεγεηήο  Παλαγηώηεο   Τζαθιόγινπ 

ηει. 210-8203 195- e-mail: tsaklog@aueb.gr  

3. Οργάνωζης  &  Διοίκηζης  Επιτειρήζεων 

Δπίθ.  Καζεγεηήο  Κσλζηαληίλνο  Καζηκάηεο  

ηει. 210-8203 923 - e-mail: kkassima@aueb.gr   

4. Μάρκεηινγκ  και  Επικοινωνίας 

Δπίθ.  Καζεγήηξηα  Δηξήλε Νηθάλδξνπ 

ηει. 210-8203 444  - e-mail: nikadr@aueb.gr 

5. Λογιζηικής  &  Χρημαηοοικονομικής 

Αλαπι. Καζεγεηήο  Σπύξνο  Σπύξνπ 

ηει.  210-8203169  e-mail: sspyrou@aueb.gr    

Δπηθ.  Καζεγήηεο Δπζύκηνο Γεκνηξάθνο  

ηει. 2108203442 e-mail: demirakos@aueb.gr  

6. Διοικηηικής  Επιζηήμης  &  Τετνολογίας 

Δπίθ.  Καζεγήηξηα  Δηξήλε  Βνπδνύξε 

ηει. 210-8203 559 - e-mail: voudouri@aueb.gr   

7. Πληροθορικής 

Eπίθ.  Καζεγήηξηα   Δπγελία  Φνπζηνύθνπ  

Τει. 210-8203 577 - e-mail: eugene@aueb.gr 

8. Σηαηιζηικής 

Καζεγεηήο  Αζαλάζηνο  Γηαλλαθόπνπινο 

Τει. 210-8203 543 - e-mail: ayannaco@aueb.gr   
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Αίηηζη  

 

"Erasmus+ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS" 

Σηοιτεία επικοινωνίας με ηο Γραθείο Erasmus+   Bαζηιηθή Παπαβαζηιείνπ, ηει. 210-

8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr   

 

  Αθήνα, 13 Ιουλίου 2017 

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων  
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