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ΤΟΜEΑΣ ΤΡΙΤΟΒAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΚH
ΔΡAΣΗ 1

Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τους τομείς
της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού και υποστηρίζει
τη συνεργασία ή/και την κινητικότητα μεταξύ των Χωρών που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα (χώρες μέλη της ΕΕ, χώρες του ΕΟΧ Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, και
οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες ΠΓΔΜ, Σερβία και Τουρκία), καθώς επίσης και τη
συνεργασία με Τρίτες Χώρες και την κινητικότητα από και προς τις χώρες αυτές.

Ίδρυμα Αποστολής:
European University Cyprus

Όσον αφορά τον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχορηγούνται οι 2
ακόλουθες Βασικές Δράσεις:

Είδος Κινητικότητας:
Κινητικότητα Φοιτητή για Σπουδές

• Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Σχέδια Κινητικότητας στον
Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Συμμετέχων: Κουτούμπας Γιώργος

• Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών
(Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
Η Βασική Δράση 1 υποστηρίζει κυρίως την κινητικότητα ατόμων μέσω σχεδίων
σε επίπεδο Ιδρύματος. Στα Σχέδια αυτά συμμετέχουν Ιδρύματα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι έγκυρου Χάρτη Κινητικότητας Erasmus και μπορούν
να συμμετέχουν σε δύο τύπους Σχεδίων, που αφορούν την κινητικότητα των
φοιτητών και του προσωπικού τους.
• Σχέδια Κινητικότητας μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος
• Σχέδια Κινητικότητας μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και Τρίτων Χωρών
Η κινητικότητα των φοιτητών μπορεί να αφορά:
• Κινητικότητα για σπουδές
• Κινητικότητα για πρακτική άσκηση μέσω τοποθέτησης σε χώρο εργασίας
Η κινητικότητα του προσωπικού μπορεί να αφορά:
• Διδασκαλία σε συνεργαζόμενο ίδρυμα
• Δραστηριότητες κατάρτισης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια), και
σκιώδης εργασία/παρακολούθηση εργασίας/επιμόρφωση σε συνεργαζόμενο
ίδρυμα ή άλλο σχετικό οργανισμό.
• Κινητικότητα προσωπικού επιχειρήσεων για διδασκαλία στο ίδρυμα που υποβάλλει
την αίτηση (εισερχόμενοι).
Η Βασική Δράση 2 επιχορηγεί σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών
από διάφορες Χώρες του Προγράμματος, τα οποία επιτρέπουν στους συμμετέχοντες
να ασχοληθούν με θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να ανταλλάξουν καινοτόμες
πρακτικές. Στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2 στον τομέα της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης επιχορηγείται ο ακόλουθος τύπος Στρατηγικών Συμπράξεων:
• Στρατηγικές Συμπράξεις για Ανάπτυξη Καινοτομίας. Τα σχέδια στοχεύουν
στην ανάπτυξη καινοτόμων Αναλυτικών Προγραμμάτων ή άλλων σχετικών
αποτελεσμάτων και/ή στην υλοποίηση δραστηριοτήτων διάδοσης και αξιοποίησης
υφιστάμενων και νέων αποτελεσμάτων ή καινοτόμων ιδεών.

Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής:
International Business School
Budapest, Hungary

Το πρόγραμμα Erasmus+ μου χάρισε αμέτρητα
δώρα σε ένα χρονικό διάστημα μόνο 5 μηνών.
Θέλω να ξεκινήσω με το γεγονός ότι βελτιώθηκε
το επίπεδο επικοινωνίας των αγγλικών μου και όχι
μόνο. Είχα ευκαιρία να δημιουργήσω τις βάσεις για
τρίτη γλώσσα και συγκεκριμένα τα ισπανικά. Επίσης,
το πρόγραμμα με βοήθησε αρκετά στο ότι έπρεπε
να παρακολουθώ σεμινάρια σε ξένη γλώσσα κάτι
το οποίο με ανάγκασε να βρω πιο αποτελεσματικές
μεθόδους για το διάβασμά μου. Στον επαγγελματικό
τομέα μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω άτομα από
ξένες εταιρίες οι οποίες μπορεί να μου προσφέρουν
μια θέση εργασίας με τη μορφή τοποθέτησης για
πρακτική άσκηση. Τελειώνοντας θέλω να αναφέρω
το σημαντικότερο για εμένα, τα όσα κέρδισα σε
προσωπικό επίπεδο από την αξέχαστη εμπειρία μου
στο Erasmus+. Είχα την ευκαιρία να ζήσω την εμπειρία
της ανεξαρτησίας η οποία με ωρίμασε. Μου δόθηκε
η ευκαιρία να ταξιδέψω μέσα στην Ευρώπη και να
αντικρύσω πανέμορφες χώρες και πόλεις. Και το
σημαντικότερο όλων, το πως δημιούργησα φιλίες από
ολόκληρο τον πλανήτη. Φιλίες που είχαν ασταμάτητο
γέλιο, όλο ζωντάνια, γεμάτες όρεξη. Φιλίες οι οποίες
θα κρατήσουν για μια ολόκληρη ζωή, επειδή θα μας
ενώνει όλους ένας κοινός παράγοντας, το ότι ζήσαμε
μαζί την ωραιότερη στιγμή της φοιτητικής μας ζωής
κάτω από την ομπρέλα του Erasmus+.

ΒασικH Δρaση 1
Ίδρυμα Αποστολής:
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής:
Poligon Creative Center, Σλοβενία

ΒασικH Δρaση 1
Είδος Κινητικότητας:
Κινητικότητα Μεταπτυχιακού Φοιτητή
για Πρακτική Άσκηση

Ίδρυμα Αποστολής:
American College

Συμμετέχων: Νικόλαος Βαρέλλας Φοιτητής ΜΠΣ «Πολιτιστική Πολιτική
και Ανάπτυξη

Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής:
Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής του
Πόζναν (Πολωνία)

Μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ βελτίωσα
κυρίως, τις κοινωνικές και επαγγελματικές μου
δεξιότητες και εξάσκησα την αγγλική (και λιγότερο
τη γαλλική) γλώσσα στο χώρο πρακτικής- Poligon
creative center, στο οποίο είχα την τύχη να μάθω και
να επεξεργαστώ πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από
τη μέντορά μου και τους υπόλοιπους υπεύθυνους.
Έμαθα να συνεργάζομαι με άτομα εντελώς
διαφορετικά από άποψη νοοτροπίας και να έχω ως
στόχο το κοινό καλό αποτέλεσμα. Σαφώς θεωρώ
ότι ωφελήθηκα από αυτή την εμπειρία και σίγουρα
είμαι ευγνώμων που την έζησα και σίγουρα θα το
ξανάκανα.»

Ίδρυμα Αποστολής:
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Είδος Κινητικότητας:
Κινητικότητα Απόφοιτης για Πρακτική Άσκηση

Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής:
Πανεπιστήμιο Leicester, Ηνωμένο Βασίλειο

Συμμετέχoυσα: Sylvia Ashdjian, Aπόφοιτη του
τμήματος Μαρκετινγκ,

Το πρόγραμμα Erasmus+ ήταν μια αξέχαστη εμπειρία για εμένα ως απόφοιτη, του τμήματος
Μαρκετινγκ, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Η πρακτική μου άσκηση έγινε στο γραφείο Erasmus και Study Abroad στο Πανεπιστήμιο του
Leicester, μέσω του οποίου είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με υπέροχα άτομα τόσο από
το γραφείο όσο και από άλλα γραφεία του Πανεπιστημίου, που με βοήθησαν να αποκτήσω
πολύτιμες εμπειρίες και ανανεωμένο τρόπο σκέψης. Εμπειρίες που έχουν να κάνουν με τα
διαφορά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, όταν σπουδάζουν εκτός της χώρας
τους, καθώς και διάφορες πιθανές λύσεις του προβλήματος. Έχω επίσης, παρατηρήσει
διαφορές μεταξύ των πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου και των πανεπιστημίων μου
στην Κύπρο.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας, ως Erasmus φοιτήτρια, γνώρισα ανθρώπους από
διαφορετικές χώρες και κοινωνικά στρώματα, ταξίδεψα όσο μπορούσα για να ανακαλύψω τη
χώρα όπου ζούσα, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Ευρώπη. Δημιούργησα εκπληκτικές
αναμνήσεις και αντιμετώπισα για πρώτη φορά το κρύο χειμώνα της Αγγλίας !
Ανεξαρτητοποιήθηκα και ανέλαβα ευθύνες, ενώ για πρώτη φορά έμαθα τι σημαίνει να
βασίζομαι σε εμένα. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι αυτή η εμπειρία έχει εμπλουτίσει την
προσωπική μου ανάπτυξη. Η εμπλοκή μου στο πρόγραμμα Erasmus+ σίγουρα επέφερε
θετικά αποτελέσματα και στον επαγγελματικό μου τομέα.
Το πιο σημαντικό για εμένα ωστόσο είναι η πρόταση συνεργασίας που δέχτηκα από το
Πανεπιστήμιο De Montfort για την ομάδα DMUglobal! Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το
Πρόγραμμα Erasmus + αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας

Είδος Κινητικότητας:
Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση
Συμμετέχων: κ. Λάκης Αγαθοκλέους,
Διευθυντής Διοίκησης του American
College

Στις 17 Απριλίου 2018, στα πλαίσια του προγράμματος
Erasmus +KA1 και αφορούσε κινητικότητα του
προσωπικού με σκοπό την κατάρτιση ο κ. Λάκης
Αγαθοκλέους, Διευθυντής Διοίκησης του American
College, επισκέφτηκε Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής
του Πόζναν στην Πολωνία. Στόχος της κινητικότητας
ήταν να συζητηθούν θέματα που αφορούν μεθόδους
και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα δύο ιδρύματα.
Επίσης, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων και καλών
πρακτικών.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγιναν συναντήσεις
με τους επικεφαλής του Τμήματος Διοίκησης, με
τον υπεύθυνο του τμήματος συντονισμού του
προγράμματος Erasmus+, με τον προϊστάμενο
του τμήματος Τουριστικών σπουδών και με την
προϊστάμενη του τμήματος Διεθνών Σχέσεων. Επίσης,
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Αγαθοκλέους είχε
την ευκαιρία να ξεναγηθεί σε όλους τους χώρους του
Πανεπιστημίου.
Ως αποτέλεσμα της κινητικότητας, τα δύο ιδρύματα
έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με νέες μεθόδους
και καλές πρακτικές, οι οποίες θα οδηγήσουν στη
βελτίωση των τμημάτων Διοίκησης και συντονισμού
Erasmus+, γεγονός που με τη σειρά του θα αυξήσει την
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους
φοιτητές.

ΒασικH Δρaση 1

ΒασικH Δρaση 1
Ίδρυμα Αποστολής:
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC)

Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού (Staff Week)
Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής:
University of Finance and Economics
(UFE), Ulaanbaatar, Mongolia

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα Μαρτίου
διοργανώνει τη Διεθνή Εβδομάδα Κατάρτισης Προσωπικού Erasmus+.

Είδος Κινητικότητας:
Διεθνής Κινητικότητα προσωπικού για
Διδασκαλία (ΚΑ107)

Αυτή η ετήσια πρωτοβουλία πρωτοστάτησε πριν από μερικά χρόνια από το
Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου, το οποίο σε συνεργασία με άλλα τμήμα
του ίδιου Οργανισμού, διοργάνωσε τα τελευταία τρία χρόνια επιτυχημένες
Διεθνείς εβδομάδες Εrasmus+!

Συμμετέχουσα:
Iris Charalambidou

Στα πλαίσια της Διεθνούς Κινητικότητας του
προγράμματος Erasmus, επισκέφτηκα το University
of Finance and Economics στο Ulaanbaatar με σκοπό
να διδάξω στο τμήμα Φιλοξενίας και Τουρισμού τόσο
θέματα που απασχολούν την Κύπρο όσο και θέματα
αειφόρου τουρισμού που απασχολούν προφανώς και
τις δύο χώρες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της κινητικότητας, οι φοιτητές
και καθηγητές του UFE έδειξαν πολύ ενδιαφέρον για
να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις που δόθηκαν,
ειδικά για θέματα για τα οποία δεν είχαν επαρκείς
γνώσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές με καλή γνώση αγγλικών
συμμετείχαν σε συζητήσεις κατά τη διάρκεια των
διαλέξεων και στον ελεύθερο χρόνο τους.
Συμμετείχα σε πολυάριθμες συναντήσεις και
δραστηριότητες και ένιωσα έντονο ενδιαφέρον, τόσο
από τους φοιτητές όσο και από τους καθηγητές, για
να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Επίσης, είχα την
ευκαιρία να συμμετάσχω σε δραστηριότητες μαζί με
την ομάδα καθηγητών και φοιτητών από την Κίνα.
Συνολικά, υπήρχε ένα έντονο κλίμα φιλίας, συνεργασίας
και κατανόησης και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων
στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας και Τουρισμού για την
εξαιρετική εμπειρία.
Τα θετικά μου σχόλια από αυτή την κινητικότητα
αφενός μεν συνέβαλαν στη δημιουργία ενδιαφέροντος
για τέσσερις ακόμη κινητικότητες μεταξύ του UNIC και
UFE, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά εννέα άτομα (έξι
από το UNIC, τρία από το UFE), αφετέρου δε συνέβαλαν
στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνέχιση της
συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων.
Μέχρι σήμερα μία δυνατή σχέση ακόμη κρατά, ενώ
υπάρχουν συζητήσεις για ένα μεγάλο συνέδριο στην
Κύπρο σχετικά με το περιβάλλον και το βιώσιμο
τουρισμό.

Η τελευταία Διεθνής Εβδομάδα Κατάρτισης, η οποία πραγματοποιήθηκε
μεταξύ 26 και 30 Μαρτίου 2018, είχε τεράστια επιτυχία με το Γραφείο
Erasmus να είναι υπερήφανο και χαρούμενο που καλωσόρισε πάνω από 45
συμμετέχοντες από 19 διαφορετικές χώρες, όπως την Ιαπωνία, τη Μογγολία,
τη Ρωσία, τη Σερβία, την Ουκρανία, το Ισραήλ και άλλες 13 ευρωπαϊκές χώρες.
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υπήρχε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
που κάλυπτε θέματα όπως την Στρατηγική Διεθνοποίησης και τη Διεθνή
Κινητικότητα, την Κινητικότητα Φοιτητών, το Μάρκετινγκ και τους τρόπους
προσέλκυσης νέων φοιτητών Erasmus, τη διαδικασία αίτησης για επιχορήγηση
και τους κανονισμούς του προγράμματος Erasmus+, καλούς τρόπους
συμβατότητας και αντιστοίχισης μαθημάτων, τη μεταφορά Ακαδημαϊκών
Μονάδων, ιστορίες επιτυχίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών ή και τυχόν
προβλημάτων.
Εργαστήρια, παρουσιάσεις, συζητήσεις για επίλυση προβλημάτων και
κοινωνικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας
Erasmus+!
Οι κύριοι στόχοι της εβδομάδας αυτής ήταν η δικτύωση με νέους
συναδέλφους και η προσωπική γνωριμία με τους υφιστάμενους, η μεταφορά
γνώσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ συναδέλφων.

ΒΑΣΙΚH
ΔΡAΣΗ 2
Τίτλος Σχεδίου:
European Digital Portfolio for
University Students
Ίδρυμα / Οργανισμός:
European Association of ERASMUS
Coordinators (EAEC)
Συντονιστής Κυπριακού Ιδρύματος/
Οργανισμού:
Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης,
Πρόεδρος EAEC
Χώρες προέλευσης των
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων:
Πορτογαλία, Κύπρος, Ελλάδα,
Ιταλία, Βέλγιο, Αυστρία, Ισπανία.
Ιστότοπος Σχεδίου:
www.edipus.me
Περίοδος Υλοποίησης:
2015-2017

Εννέα οργανισμοί από επτά χώρες συνεργάστηκαν
στο χρηματοδοτούμενο σχέδιο από το ERASMUS+KA2
για να δημιουργήσουν μαζί το Ψηφιακό Χαρτοφυλάκιο
EDIPUS – Digital Portfolio for University Students.
Το σχέδιο EDIPUS δημιούργησε ένα νέο εργαλείο,
δηλαδή την Πύλη του Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου
(Digital Portfolio Portal - DPP), το οποίο υποστηρίζει
μεταξύ άλλων τις ανάγκες απασχολησιμότητας
των φοιτητών και των νέων. Το DPP, παρέχει στους
φοιτητές μια ψηφιακή περιοχή, όπου μπορούν να
δημιουργήσουν το δικό τους χαρτοφυλάκιο εμπειριών
και προσόντων με ένα δημιουργικό και επαγγελματικό
τρόπο. Επιπλέον, το σχέδιο EDIPUS δημιούργησε μια
βάση δεδομένων των ψηφιακών χαρτοφυλακίων,
όπου οι εργοδότες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση
και να επιλέξουν υποψηφίους για τις ανάγκες της
επιχείρησής τους έχοντας πλέον πρόσβαση όχι μόνο
σε ένα βιογραφικό αλλά σε επιπλέον διαφανή
δεδομένα με αποδεικτικά στοιχεία, βίντεο,
φωτογραφίες και μαζί με αυτά μπορεί να αξιολογεί
τις δημιουργικές ικανότητες ενός υποψηφίου καθώς
και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες.
Στο πλαίσιο του σχεδίου οργανώθηκαν πιλοτικά
εργαστήρια με φοιτητές και εκπροσώπους
πανεπιστημίων, εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους
εκπροσώπους των εταίρων, πολλαπλασιαστικές
συναντήσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων,
και ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός 2017 καλύτερου
Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου.
Είναι επίσης γεγονός ότι το EDIPUS ως εργαλείο
αρχειοθέτησης και παρουσίασης μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς σκοπούς,
αφού στο πλαίσιο ενός μαθήματος μπορεί ο
καθηγητής να ζητήσει από τους φοιτητές του
να καταχωρούν και να παρουσιάζουν τις
εργασίες τους μέσω του εργαλείου EDIPUS.
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