
Χρήσιμες Οδηγίες για την Υποβολή Προτάσεων για το 
Πρόγραμμα Erasmus+

Διεθνής Κινητικότητα ΚΑ171 - Call 2022 
(International Credit Mobility/ICM)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ



Ροές: Εξερχόμενες & Εισερχόμενες

Τύποι Δραστηριοτήτων  που δύνανται να πραγματοποιηθούν:

 Σπουδές (όλοι οι κύκλοι σπουδών: προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό)

 Πρακτική Άσκηση (όλοι οι κύκλοι σπουδών: προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό)

τόσο σε ΑΕΙ όσο και σε μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς

 Διδασκαλία (κινητικότητα διδακτικού προσωπικού) τόσο σε ΑΕΙ όσο και σε μη

ακαδημαϊκούς οργανισμούς

 Επιμόρφωση (κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού) τόσο σε ΑΕΙ όσο και

σε μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς
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Η ποιοτική αξιολόγηση της πρότασης  βασίζεται στα 
παρακάτω κριτήρια/ερωτήματα: 

Ποιότητα του σχεδιασμού & των διευθετήσεων συνεργασίας (σε επίπεδο Σχεδίου) - έως 12.000 
χαρακτήρες 

Ο βαθμός στον οποίο ο αιτών οργανισμός περιγράφει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες, τους ρόλους και τα καθήκοντα μεταξύ των εταίρων. Η
πληρότητα και η ποιότητα των διαδικασιών επιλογής των συμμετεχόντων, η στήριξη που τους παρέχεται και η αναγνώριση της περιόδου
κινητικότητας των συμμετεχόντων (ιδιαίτερα στην τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα)

(40 μόρια)

Συνάφεια της Στρατηγικής( σε επίπεδο Περιφέρειας) - έως 10.000 χαρακτήρες

Ο βαθμός στον οποίο το σχεδιαζόμενο σχέδιο κινητικότητας είναι συναφές με τη στρατηγική διεθνοποίησης των εμπλεκόμενων ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το σκεπτικό για την επιλογή της κινητικότητας του προσωπικού και/ή των σπουδαστών και η προηγούμενη εμπειρία
παρόμοιων σχεδίων με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα/οργανισμούς στην περιοχή εταίρο.

(40 μόρια) 

Αντίκτυπος και Διάδοση (σε επίπεδο Περιφέρειας) - έως 10.000 χαρακτήρες 

Ο πιθανός αντίκτυπος του σχεδίου στους συμμετέχοντες, στους δικαιούχους και στους οργανισμούς-εταίρους σε τοπικό περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο. Η ποιότητα των μέτρων που αποσκοπούν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κινητικότητας σε επίπεδο σχολών και
ιδρυμάτων, και πέραν αυτών κατά περίπτωση σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

(20 μόρια)
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Διαδικασία Σύνταξης
Για τη σύνταξη της Πρότασης θα χρειαστείτε τα εξής αρχεία:

1) Το αρχείο excel "D1-activities-1_Call_2022", όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσοτικά στοιχεία των προτεινόμενων μετακινήσεων.

Προσοχή: Το αρχείο (συμπληρώνετε μόνο το 1ο φύλλο εργασίας – «D1» ) θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά για κάθε χώρα που επιθυμείτε
συνεργασία.

Ο πίνακας επαναλαμβάνεται (Α1-Α8), καθώς για κάθε είδος κινητικότητας θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά:

φοιτητές για σπουδές

φοιτητές για πρακτική άσκηση

προσωπικό για διδασκαλία

προσωπικό για επιμόρφωση.

Εισερχόμενες ή εξερχόμενες ροές αντίστοιχα για κάθε δράση.

Σε κάποια κελιά (όπως λ.χ. τύπος δραστηριότητας) έχουν ενσωματωθεί λίστες, από τις οποίες επιλέγετε τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν
κάνοντας κλικ στο βελάκι που εμφανίζεται αν τοποθετήσετε τον κέρσορά σας στην άκρη του κελιού (δεξιά). Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση
των φοιτητών, σε περίπτωση επιλογής του συγκεκριμένου τύπου, θα πρέπει να αναφερθεί ο φορέας υποδοχής.
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(2) Το αρχείο Word "F_Quality_Questions_Intern_Mobility-CALL2022",

όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν στοιχεία σε τέσσερις (4) ερωτήσεις ποιοτικής ανάλυσης.

Δίνονται συνοπτικές επεξηγήσεις στο ίδιο το αρχείο.

Σε κάθε τεκμηρίωση, παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας ότι οι όποιες αναφορές/επεξηγήσεις/αιτιολογήσεις αναφέρετε, θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν τα δεδομένα της στρατηγικής διεθνοποίησης του δικού μας Ιδρύματος, καθώς και του προτεινόμενου 

Ιδρύματος – Εταίρου.

*Για τη χιλιομετρική απόσταση θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο distance-calculator: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-

and-tools/distance-calculator

Διαδικασία Σύνταξης
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Χρήσιμες επισημάνσεις! (1) 

Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η αντιγραφή-επικόλληση κειμένων ανά χώρα-εταίρο.

 Παρακαλούμε όπως τηρηθεί αυστηρά το όριο των χαρακτήρων σε κάθε κριτήριο.

Σε περίπτωση που υπάρξουν πάνω από μία αιτήσεις/προτάσεις ανά χώρα εταίρο, τότε θα ζητηθεί
η εκ νέου επεξεργασία των κειμένων με τη σχετική μείωση χαρακτήρων.

 Η διάρκεια κινητικότητας μπορεί να είναι από 2 μέρες έως 2 μήνες για τις δράσεις της 
διδασκαλίας και της επιμόρφωσης. 

 Η διάρκεια κινητικότητας  μπορεί να είναι από 2 έως 12 μήνες για τη δράση των σπουδών. 

 Η διάρκεια κινητικότητας  μπορεί να είναι από 2 έως 12 μήνες για τη δράση της πρακτικής 
άσκησης. 

 Δίνεται η δυνατότητα βραχυπρόθεσμης κινητικότητας για υποψήφιους διδάκτορες με διάρκεια 
από 5 έως 30 μέρες  για τις δράσεις των σπουδών/ή και πρακτικής άσκησης. 

 Για κάθε διάρκεια κινητικότητας που θα δηλώσετε, επιπλέον υπολογίζονται και δυο μέρες 
ταξιδίου. 
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Χρήσιμες Επισημάνσεις! (2)

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ιδρυματικής Πρότασης στο online portal της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής: 23 Φεβρουαρίου 2022

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Πρότασης στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: 9 Φεβρουαρίου 
2022

 Γλώσσα Υποβολής Πρότασης: Ελληνικά

 Οι προτάσεις πρέπει να σταλούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο 
intern.rel@upatras.gr
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Eυχαριστούμε θερμά 

για την προσοχή σας!!!
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:

• κα Γκέλυ Παυλοπούλου

2610 996610

intern.rel@upatras.gr

• κ. Δήμητρα Σταματοπούλου

2610 9609029

intern.rel@upatras.grΠηγές: Οδηγός Erasmus+ 2022 (GR)
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