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ERASMUS+ 

Το ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm) είναι το πρόγραμμα 
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που συμβάλλει στην επίτευξη 
ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα 
βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής 
ποιότητας και ευκαιρίες ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. 

Στο πρόγραμμα το οποίο ξεπερνά τα σύνορα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία. Στόχος του είναι η 
προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης, η ενθάρρυνση της κινητικότητας και η πρόσβαση 
όλων στην εκπαίδευση, καθώς και η υποστήριξη των πολιτών προκειμένου να αποκτήσουν 
αναγνωρισμένα προσόντα και δεξιότητες. Το πρόγραμμα παρέχει στους πολίτες 
υποτροφίες για να σπουδάσουν, να διδάξουν, να κάνουν πρακτική άσκηση ή να 
παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε άλλη χώρα. 

Στόχοι της κινητικότητας σπουδαστών στο πλαίσιο του ERASMUS+ είναι: 

-  η παροχή ευκαιριών σε σπουδαστές ώστε να επωφεληθούν, από γλωσσικής, 
πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών 
-  ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύματος υποδοχής 
-  η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τα οποία ανταλλάσσουν 
σπουδαστές 
-  η συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα, εφοδιάζοντας τους νέους 
με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία με στόχο να 
αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος 
-  η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την 
πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε σπουδαστές, στους 
οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό.  

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει συνεργασία 
με Πανεπιστήμια του εξωτερικού στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+. Μπορείτε να 
βρείτε εδώ την ισχύουσα σχετική λίστα με τα συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
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Υποδοχής ανά Τμήμα (επιλέγοντας το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής). Από τη 
συγκεκριμένη λίστα ΔΕΝ υπάρχει συνεργασία για προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου 
μόνο με τα ακόλουθα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: University of Derby, University of Groningen 
και University of Malaga. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον πίνακα με τις προϋποθέσεις 
γλώσσας ανά συνεργαζόμενο ίδρυμα: 

Προϋποθέσεις γλώσσας ανά 

ΙΔΡΥΜΑ 

 Ίδρυμα υποδοχής 

ΓΛΩΣΣΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ 

University of Aalborg 

DENMARK (1st, 2nd, 3rd) 

Cambridge: C1 

TOEFL (PBT): 550 

TOEFL (CBT): 230 

TOEFL (IBT): 80 

IELTS: 6.5 

BA School of Business and Finance 

LATVIA (1st, 2nd) 

English: B2 

University of Bamberg 

GERMANY (1st, 2nd, 3rd) 

German: B2 and 

English: B2 

University of Craiova 

ROMANIA (1st, 2nd, 3rd) 

English: B1 

Universite PARIS 8  

France (1st, 2nd, 3rd) 

French: B2 

University of Pisa 

ITALY (1st, 2nd, 3rd) 

Italiano: B1 (bachelor) 

English: B2 (master)  

Universite De RENNES I 

FRANCE (1st, 2nd, 3rd) 

French : B1/B2 and 

English : B1/B2 

University of Reutlingen 

GERMANY (1st, 2nd, 3rd) 

German: B2 and 

English: B2 

University of Twente 

The NETHERLANDS (1st, 2nd) 

CAE or CPE: A, B, C 

IELTS: min 6.0 

TOEFL: min 80 

TOEIC: min 790 

Warsaw University of Technology 

POLAND (1st, 2nd, 3rd) 

Polish: B2 or 

English: B2 

Yasar Universitesi 

TURKEY (1st, 2nd, 3rd) 

English: B1 
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Οι φοιτητές του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχουν τη δυνατότητα να 
εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία σε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου Προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Επιπλέον οι φοιτητές του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική μπορούν να 
απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (κα. Αλκμήνη 
Ψαθά,  ημιώροφος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τηλ.2310-891323, alcmini@uom.gr ). 

Δείτε το Βίντεο παρουσίασης του «Erasmus Programme in Greece/ IKY-Hellenic LLP National 
Agency». 

http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=el/general�
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