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ΘΕΜΑ: Έναρξη διαδικασιών εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο 
πρόγραμμα κινητικότητας LLP/ Erasmus, ακαδ. Έτους 2008-2009. 
 

Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως κάτοχος του Erasmus 
Extended University Charter 2007-2013 του νέου Προγράμματος Διαβίου Μάθηση 
(Lifelong Learning Programme), συμμετέχει ενεργά και υποστηρίζει τις διαδικασίες 
για την κινητικότητα των δικαιούχων. Ειδικότερα πιστεύει ότι αποτελεί ξεχωριστή 
εμπειρία   για τους φοιτητές η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, διευρύνοντας τις γνώσεις τους τόσο σε επίπεδο 
σπουδών όσο και σε επίπεδο πρακτικής άσκησης και ανταλλαγής πολιτιστικών 
εμπειριών. Επίσης δίδεται η δυνατότητα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού να 
αναπτύσσουν συνεργασίες τόσο ερευνητικές όσο και εκπαιδευτικές. Τέλος, το νέο 
αυτό πρόγραμμα υποστηρίζει την επιμόρφωση εν γένει προσωπικού. 

Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι με τα μέχρι σήμερα τηρούμενα στοιχεία στο 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, έχουν υπογραφεί-ανανεωθεί Διμερείς Συμφωνίες με 200 
ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για την επόμενη ακαδ. χρονιά. Οι υπεύθυνοι αυτών των 
διμερών συμφωνιών, μέλη εν γένει του διδακτικού προσωπικού,  λαμβάνοντας 
υπόψη την δυναμική του προγράμματος Erasmus και τη συμβολή του στην 
διεύρυνση των εκπαιδευτικών εμπειριών των συμμετεχόντων, συνέβαλλαν ενεργά 
στην ολοκλήρωση των διαδικασιών και την επόμενη ακαδ. χρονιά δίδεται η 
δυνατότητα α) στην κινητικότητα 487 φοιτητών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 
υποδοχής για 3μηνη έως 12μηνη διάρκεια φοίτησης κατά περίπτωση, β) στην 
κινητικότητα 488 εισερχομένων φοιτητών φοίτησης στα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου μας, γ) τον προγραμματισμό 235 μετακινήσεων μελών διδακτικού 
προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών 
με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και δ) την πρόσκληση 237 επισκεπτών καθηγητών- 
ερευνητών.   
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Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.upatras.gr και ειδικότερα κατά 
περίπτωση στα πεδία Φοιτητές-Πρόγραμμα Erasmus και Προσωπικό-Κινητικότητα 
Erasmus, έχει καταχωρηθεί πληροφοριακό υλικό και κανονισμός λειτουργίας, με τις 
απαιτούμενες κατευθύνσεις,  ευελπιστούντες στην αύξηση της συμμετοχής όλων 
των κατηγοριών των δικαιούχων, θέτοντας σε εφαρμογή τις ισχύουσες διμερείς 
συμφωνίες. 

Πέραν δε των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχει αρχίσει δυναμικά η 
κινητικότητα φοιτητών (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών) με σκοπό την πρακτική 
άσκηση 3μηνης ή 6μηνης διάρκειας σε Φορείς ευρωπαϊκών χωρών. Κινητικότητα, η 
οποία δεν απαιτεί προηγούμενη υπογραφή διμερούς συμφωνίας και έχει ευελιξία 
εφαρμογής. Σχετικό πληροφοριακό υλικό και κανονισμός λειτουργίας της εν λόγω 
τομεακής δράσης, (Erasmus-placements), έχει καταχωρηθεί στην πιο πάνω 
ηλεκτρονική διεύθυνση, στο πεδίο Φοιτητές-Πρόγραμμα Erasmus . Τέλος, η 
αρμόδια Επιτροπή Erasmus του Πανεπιστημίου αποφάσισε  και συμπεριελήφθη 
στην υποβληθείσα Αίτηση Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus 2008-09 την 
πρόθεση κινητικότητας 110 φοιτητών (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών) για 3μηνη ή 
6μηνη διάρκεια.   

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι πρόθυμο, ενημερωμένο και έτοιμο να 
απαντήσει σε κάθε σχετικό θέμα που θα του υποβληθεί, συμβάλλοντας στην 
απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη των προγραμμάτων κινητικότητας. 

Σας γνωρίζουμε ότι εις το εξής, ισχύουν οι νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για την πληρέστερη διοικητική υποστήριξη των τομεακών δράσεων LLP Erasmus,  
για σπουδές-πρακτική άσκηση φοιτητών, κινητικότητα διδακτικού προσωπικού κι 
επιμόρφωση εν γένει προσωπικού και LLP Leonardo da Vinci για πρακτική άσκηση 
νέων πτυχιούχων, στις οποίες παρακαλούμε να απευθύνεστε, ήτοι 
llp.outgoing@upatras.gr, (πληροφορίες για κινητικότητα εξερχόμενων δικαιούχων), 
llp.placements@upatras.gr, (πληροφορίες για πρακτική άσκηση),  
llp.incoming@upatras.gr, (πληροφορίες για κινητικότητα εισερχομένων) και έχουν 
καταχωρηθεί στο Institutional Identification Sheet στον ιστότοπο του 
Πανεπιστημίου για χρήση κάθε ενδιαφερόμενου, σε εθνικό-τοπικό και ευρωπαϊκό 
πλαίσιο.  

Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει  της έναρξης της επόμενης ακαδ. χρονιάς 
κινητικότητας, παρακαλούμε τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα όπως προβούν στις 
απαιτούμενες ενέργειες για την ενεργοποίηση-πληροφόρηση του φοιτητικού 
πληθυσμού ώστε μέχρι την 18 Απριλίου 2008 γνωστοποιήσουν–προωθήσουν στο 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων τις καταστάσεις των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα Erasmus για σπουδές. Σχετική Ανακοίνωση επίσης  θα προωθηθεί εκ 
μέρους του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων προς κάθε κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά την 
κινητικότητα για πρακτική άσκηση θα ακολουθήσει  Προκήρυξη των θέσεων μετά 
την έγκριση της υποβληθείσης Αίτησης Κινητικότητας Erasmus από το ΙΚΥ. 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία. 
 
      Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΔΟΥΓΕΝΗΣ 
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