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ΘΕΜΑ : 1

η
 Προκήρυξη θέσεων πρακτικής 

άσκησης στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Erasmus+/ Δράση 

Όμιλος Πρακτικής Άσκησης για το 

χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. 

έτους 2020-2021 

 

   ΠΡΟΣ : 1.  Τα Γραφεία Erasmus των συνεργαζόμενων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

2. τις Γραμματείες των Τμημάτων με ευθύνη 

κοινοποίησης στις Γραμματείες των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΑΔΑ 

3. τους κκ. Ακαδημαϊκούς υπευθύνους του 

Προγράμματος Erasmus+ όλων των Τμημάτων του 

ΠΑΔΑ (ηλεκτρονική αποστολή) 

  
ΣΧΕΤ :            ΚΟΙΝ. : - τον Πρύτανη & Ιδρυματικό Συντονιστή του 

Προγράμματος Erasmus+, κ.    Π.Καλδή 
- τους κκ. Αντιπρυτάνεις 
- τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δράσης 

Όμιλος Πρακτικής Άσκησης, κ. Γ. Παναγιάρη 
- την Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών 

Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Ανταλλαγής 
Φοιτητών (Πανεπιστημιούπολη Άλσους 
Αιγάλεω), κα. Χ. Κόντη 

- τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διεθνών 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Ανταλλαγής 
Φοιτητών (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου 
Ελαιώνα), κ. Ια. Πετρόπουλο (ηλεκτρονική 
αποστολή) 
 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων & 

Ανταλλαγής  Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 

Άλσους Αιγάλεω) προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του 
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προγράμματος Erasmus+/ Δράση Όμιλος Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό 

εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 με επιλέξιμη περίοδο έναρξης των 

μετακινήσεων από 01/09/2020 έως 28/02/2021 σε χώρες της Ευρώπης.  

Η επιλέξιμη διάρκεια μετακίνησης με πλήρη χρηματοδότηση είναι από 2 έως 6 

μήνες. 

 Περίοδος υποβολής αιτήσεων 

 

Η περίοδος υποβολής φακέλου υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους είναι 

από  25 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με 

ηλεκτρονικό τρόπο στις Γραμματείες των Τμημάτων Προέλευσης (για τους φοιτητές 

του ΠΑΔΑ) και στα Γραφεία ERASMUS (για τους φοιτητές που προέρχονται από τα 

συνεργαζόμενα ιδρύματα). Το εμπρόθεσμο της αίτησης θα αξιολογείται βάσει της 

ημερομηνίας πρωτοκόλλησης αυτής. Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν 

θα γίνουν δεκτές. 

Αντίστοιχα, οι Γραμματείες των Τμημάτων Προέλευσης ή τα Γραφεία ERASMUS των 

συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων θα διαβιβάσουν απαραίτητα μέχρι την Τρίτη 

30/06/2020 τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητας των φοιτητών μαζί με το Πρακτικό 

Αξιολόγησης αρμοδίων Συμβουλίων/Γενικών Συνελεύσεων. Η αποστολή θα 

πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο 

erasmus_placement@uniwa.gr  

 

 Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση 

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής: 

1. Αίτηση συμμετοχής 
2. Αναλυτική βαθμολογία 
3. Αντίγραφο  πιστοποιητικού  γνώσης ξένης(-ων) γλώσσας (-ών), ελάχιστου 

επιπέδου Β2 
4. Αντίγραφο ταυτότητας 
5. Αντίγραφο στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού 
6. Βεβαίωση αποδοχής από τον  φορέα υποδοχής (Letter of Acceptance)  
7. Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement for traineeship) 

 
Στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας (https://erasmus.uniwa.gr), μπορείτε να 

ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας & επιλογής, τον τρόπο 

αναζήτησης φορέα υποδοχής, τις επιλέξιμες χώρες κ.α. 

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι φοιτητές οι οποίοι ακύρωσαν την 

μετακίνησή τους κατά το τρέχον έτος λόγω της πανδημίας του COVID-19, & 

επιθυμούν να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου πρέπει να 

υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
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βάσει των όσων προβλέπει η παρούσα πρόσκληση.  

Μετάθεση της μετακίνησης χωρίς νέα αίτηση θα γίνει δεκτή μόνο για τις 

περιπτώσεις των φοιτητών που : 

-  έχουν αποφοιτήσει και είχαν επιλεγεί να μετακινηθούν ως προσφάτως 

απόφοιτοι.  

- Ανέβαλαν την πρακτική τους χωρίς να έχουν υλοποιήσει δαπάνες 

μετακίνησης & να διεκδικούν σχετική αποζημίωση από το Πρόγραμμα 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τις περιπτώσεις αυτές θα είναι η 

ηλεκτρονική αποστολή εντός των οριζόμενων προθεσμιών στο 

erasmus_placement@uniwa.gr μηνύματος του φορέα υποδοχής που θα 

περιλαμβάνει τις νέες ημερομηνίες μετακίνησης. 

Η χρηματοδότηση για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2020 – 2021 θα 

εκταμιευθεί από κονδύλια των Προγραμμάτων με αριθμό σύμβασης  

2019 – 1 – EL01 – KA103 – 061170 & 2018 – 1 – EL01 – KA103 – 046758 

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η υλοποίηση των μετακινήσεων θα εξαρτηθεί 

από τις συνθήκες που θα προκύψουν λόγω της πανδημίας. 

Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Ανταλλαγής Φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική 

διευκρίνηση και πληροφορία. 

 

Ο Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής 

 

 

 

Δρ Παναγιώτης Καλδής 

Καθηγητής & Πρύτανης 

 

 

 

 

mailto:erasmus_placement@uniwa.gr

