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Tο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης και εξωστρέφειας 

συμμετείχε με επιτυχία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα 

(International Credit Mobility Programme) με στόχο την ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών στην εκπαίδευση και 

την έρευνα. 

Το Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εθνικό 

επίπεδο η διαχείριση και παρακολούθησή του γίνεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση και την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στα Πανεπιστήμια χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και σε αυτά που βρίσκονται εκτός ΕΕ, μέσω:  

α) της κινητικότητας φοιτητών 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών με τη χρήση και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation 

System – ECTS), το οποίο διασφαλίζει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

β) της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία σύντομης διάρκειας 

γ) της κινητικότητας διδακτικού/διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση 

Η αρχική διάρκεια του Προγράμματος ήταν 16 μήνες αλλά παρατάθηκε στους 26 μήνες (01/06/2015- 31/07/2017)  

μετά την έγκριση του ΙΚΥ. 

Το ΟΠΑ, ως Συντονιστής του Σχεδίου, συνήψε Δια-ιδρυματικές Συμφωνίες Erasmus+ και συνεργάστηκε με τα 

ακόλουθα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ: 

1. Université du Québec à Montréal - École des sciences de la gestion, Καναδάς 

2. Nanyang Business School, NTU Singapore, Σιγκαπούρη 

3. Armenian State University of Economics, Yerevan, Αρμενία 

4. University of Illinois at Urbana-Champaign, Business School, ΗΠΑ 

5. Stetson University, School of Business Administration, Florida, ΗΠΑ 

6. Stevens Institute of Technology, Howe School of Technology Management, New Jersey, ΗΠΑ 

7. Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Ρωσία 

8. Soongsil University, Seoul, Δημοκρατία της Κορέας 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος 2015-2016 είκοσι συμμετέχοντες από Ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ επισκέφθηκαν το 

ΟΠΑ. Πιο συγκεκριμένα:   

 Τέσσερις συνολικά φοιτητές σπούδασαν στο ΟΠΑ για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο˙ ένας φοιτητής από κάθε 

ένα από τα εξής Ιδρύματα: Stevens Institute of Technology, Soongsil University, Peoples' Friendship 

University of Russia και Armenian State University of Economics 

 Επτά μέλη διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία σύντομης διάρκειας˙ ένα από το  Université du Québec à 

Montréal, δύο από το Stevens Institute of Technology, δύο από το Stetson University, ένα από το Peoples' 

Friendship University of Russia and ένα από το Nanyang Business School 

 Εννέα μέλη διδακτικού/διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση˙ δύο από το Université du Québec à 

Montréal, δύο από το Stevens Institute of Technology, ένα από το University of Illinois at Urbana-



Champaign, ένα από το Peoples' Friendship University of Russia, ένα από το Soongsil University και δύο από 

το Armenian State University of Economics. 

Τα εισερχόμενα μέλη προσωπικού συμμετείχαν στην 4η Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού ΟΠΑ, που 

πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου 2017 και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, 

γνώσεις και ιδέες με τους συναδέλφους τους από Πανεπιστήμια χωρών της ΕΕ. 

Συνολικά 11 φοιτητές και μέλη διδακτικού/διοικητικού προσωπικού του ΟΠΑ μετακινήθηκαν σε Πανεπιστήμια 

χωρών εκτός ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα ως εξής: 

 Δύο φοιτητές σπούδασαν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο Soongsil University and ένας στο Université du 

Québec à Montréal 

 Πέντε μέλη διδακτικού προσωπικού πρόσφεραν διδασκαλία σύντομης διάρκειας σε κάθε ένα από τα 

ακόλουθα Ιδρύματα Εταίρους: Université du Québec à Montréal, Stetson University,  University of Illinois at 

Urbana-Champaign, Peoples' Friendship University of Russia και Nanyang Business School 

 Τρία μέλη διδακτικού/διοικητικού προσωπικού μετακινήθηκαν για επιμόρφωση˙ ένα στο Soongsil 

University και δύο στο Peoples' Friendship University of Russia. 

Οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι φοιτητές που διένυσαν μία περίοδο σπουδών στο εξωτερικό θεωρούν ότι 

ωφελήθηκαν ιδιαιτέρως από το Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να 

γνωρίσουν από κοντά την κουλτούρα και τα εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, να ανταλλάξουν γνώσεις 

και εμπειρίες με τους συμφοιτητές τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τις διαπολιτισμικές, επικοινωνιακές και 

ακαδημαϊκές τους δεξιότητες.  

Το μέλη του διδακτικού προσωπικού που μετακινήθηκαν είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις βάσεις για περαιτέρω 

συνεργασίες με συναδέλφους τους στο Ίδρυμα Υποδοχής,  να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν κοινά ερευνητικά 

σχέδια, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να επιμορφωθούν σε νέες μεθόδους 

διδασκαλίας. 

Για τα μέλη του διδακτικού / διοικητικού προσωπικού η περίοδος επιμόρφωσης αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη και 

εποικοδομητική, διότι γνώρισαν από κοντά τη δομή και τις διαδικασίες του Ιδρύματος Υποδοχής και 

επιμορφώθηκαν σε νέες μεθόδους εργασίας καθώς και σε βέλτιστες πρακτικές στο αντικείμενο της εργασίας τους. 

Στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ https://www.iky.gr/en/about-iky/success-stories  φιλοξενούνται σχετικές ιστορίες επιτυχίας 

και εμπειρίες των υποτρόφων του Προγράμματος.  

Το ΟΠΑ έχοντας ως γνώμονα τη διαρκή ανάπτυξη και την εξωστρέφεια καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των 

φοιτητών και του προσωπικού του για συμμετοχή στο Πρόγραμμα στοχεύει να εμπλουτίσει και να αναπτύξει τη 

συνεργασία του με Πανεπιστήμια εκτός ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα, 

προσθέτοντας νέες Δια-ιδρυματικές Συμφωνίες στις ήδη υπάρχουσες.  
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