
 



Καλημέρα σας. 



Σας ενημερώνω ότι δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων εκ 
μέρους προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων για την 
πραγματοποίηση κινητικότητας μέσω Erasmus+ κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-2021. 

Παρακαλώ θερμά να φροντίσετε για ανάρτηση στις ιστοσελίδες των 
Σχολών σας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή και 
καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών σας. 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνετε αρωγοί στην προσπάθεια αυτή 
ώστε η πληροφορία να φτάσει πραγματικά με κάθε δυνατό τρόπο σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους (τόσο τους προπτυχιακούς αλλά και 
στους μεταπτυχιακούς και τους υποψήφιους διδάκτορες). Η χρονιά 
αυτή είναι πολύ κρίσιμη για το πρόγραμμα Erasmus+ στο Πολυτεχνείο 
Κρήτης. 
 
https://www.tuc.gr/index.php?id=4732&tx_news_pi1%5Bnews%5D=20122&tx_news_pi1%5
Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=34cf2e1a1595c113c1205
b92b5a313dc 
 

Προκήρυξη για σπουδές στην Ευρώπη εαρινού 
εξαμήνου 2020-2021 μέσω προγράμματος 
Erasmus+ 
27/08/2020Κινητικότητα Φοιτητών 

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν το εαρινό 
εξάμηνο των σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε ευρωπαϊκό 
συνεργαζόμενο Ίδρυμα, μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά μόνο την αίτησή τους 
συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus@isc.tuc.gr έως και την 
Τετάρτη 9/9/2020. 

Σημειώνουμε ότι: 
Ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες που θα ισχύουν κατά το διάστημα πριν την έναρξη του 
εαρινού εξαμήνου, οι σπουδές μπορούν να υλοποιηθούν μ’έναν από τους παρακάτω 
τρόπους: 
-    μεικτή κινητικότητα: έναρξη των σπουδών εξ αποστάσεως από Ελλάδα και συνέχισή 
τους με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής στο εξωτερικό όταν οι υγειονομικές 
συνθήκες το επιτρέπουν, 
-    εικονική κινητικότητα: σπουδές εξ αποστάσεως από Ελλάδα, 
-    φυσική κινητικότητα: σπουδές με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής στο 
εξωτερικό. 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας θα 
αναγνωριστούν ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησης της κινητικότητας. 

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος αξιολόγησης και 
άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη συνημμένη προκήρυξη καθώς 
και στη σχετική ιστοσελίδα Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές. 

Επισυνάπτονται 1) η αίτηση, (κίνητρα + επιλογή μαθημάτων 2) το βιογραφικό σημείωμα 
Europass, 3) υπόδειγμα επιστολής μέλους ΔΕΠ προκειμένου για πραγματοποίηση 
μέρους της διπλωματικής φοιτητών στο εξωτερικό 4) υπόδειγμα επιστολής μέλους 
ΔΕΠ (για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές). 

Πληροφορίες στο 2821037470 και στο erasmus@isc.tuc.gr   

Πρόγραμμα Erasmus+ Πολυτεχνείου Κρήτης  
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