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Το 
πρόγραμμα 
ERASMUS+ 
στο Τμήμα 
Πολιτικών 
Επιστημών 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το 1987 

Πρώτες συνεργασίες  για το Τμήμα κατά το έτος 2003-
4 

Βάσει προσωπικών επαφών μελών ΔΕΠ 

• Ολλανδία (Μάαστριχτ) 

• Γαλλία (Στρασβούργο) 

• Πορτογαλία (ISCTE) 

• Πολωνία (Βρότσαφ) 

• Γερμανία (Φρανκφούρτη) 

Αρχικά περιορισμένη κινητικότητα  

• Σε εξερχόμενους φοιτητές (ανεπαρκής γνώση ξένης γλώσσας, 
φόβος της μετακίνησης, οικονομικές δυσκολίες και έλλειψη 
ενδιαφέροντος)  

• Για εισερχόμενους (απουσία μαθημάτων του Τμήματος σε ξένη 
γλώσσα) 



 Η ενίσχυση 
της 

εξωστρέφειας 
από το 2010 

και μετά 

Αύξηση διμερών 
συνεργασιών με 

πανεπιστήμια ελκυστικά 
στους φοιτητές 

Εισαγωγή από το 2012 
στο πρόγραμμα 

σπουδών του Τμήματος 
των πρώτων μαθημάτων 

στα αγγλικά 

Ενεργή πολιτική 
ενημέρωσης φοιτητών 

Αντικειμενική επιλογή 
εξερχομένων φοιτητών 

Σημαντική βελτίωση 
γενικού πλαισίου 

υποστήριξης από το ΑΠΘ 

Αύξηση του 
ενδιαφέροντος από 
πλευράς φοιτητών 



Η εξωστρέφεια του Τμήματος (2010-20) 

Επέκταση διμερών συνεργασιών 

• Ιταλία (Ρώμη-3, Φλωρεντία, Ρώμη-1) 

• Γερμανία (Κέμνιτς, Φράιμπουργκ, Μάρμπουργκ, Κελ) 

• Γαλλία (Νάντη, Νανσύ, ILERI) 

• Σλοβενία (Λουμπλιάνα) 

• Ισπανία (Autonoma Madrid) 

• Εσθονία (Tallin University of Technology) 

Έμφαση στη συνάφεια προγραμμάτων 

Έμφαση στην διεθνή γλώσσα διδασκαλίας 

Εύκολη πρόσβαση φοιτητών και υπευθύνων ECTS με τις νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες  



 Η ενίσχυση 
της 

εξωστρέφειας 
- Σήμερα 

Επτά ξενόγλωσσα μαθήματα – ανοικτά σε όλους τους 
φοιτητές ΑΠΘ (όχι μόνο τους φοιτητές ανταλλαγής)  

• Greece Today  

• Political Systems in the Balkans 

• The Greek Crisis 

• Greek Politics 

• European Union Institutions and Policies 

• European Union Politics and Government 

• Politics and Government in Southern Europe. A Comparative Analysis 

35 συμφωνίες διμερούς συνεργασίας  

Ενεργή πολιτική τακτικής ενημέρωσης φοιτητών 
(εισερχομένων και εξερχομένων) 

Δημόσια γνωστή και αντικειμενική διαδικασία επιλογής 
εξερχομένων φοιτητών 

Αύξηση του ενδιαφέροντος από πλευράς φοιτητών 



Η πρακτική 
άσκηση 

Erasmus+ 

Μετακίνηση για πρακτική άσκηση έως ένα 
εξάμηνο (κατά κανόνα τρίμηνο) σε φορέα 
του εξωτερικού (ερευνητικά ινστιτούτα, 
ελληνικές διπλωματικές υπηρεσίες, 
αλλοδαπές κρατικές δομές, ΜΚΟ) 

Ενώ αρχικά το πρόγραμμα ήταν 
προσανατολισμένο στις εφαρμοσμένες 
σπουδές 

Μετά το 2016 αρχίζει να χρησιμοποιείται 
περισσότερο από φοιτητές του Τμήματος 
– ιδίως σε διπλωματικές υπηρεσίες της 
Ελλάδας στο εξωτερικό 



Erasmus+ 
International 

Αντίστοιχο πρόγραμμα για φοιτητές/μέλη 
ΔΕΠ εκτός ΕΕ και συνεργαζόμενων χωρών 

Υποτροφίες έρευνας, σπουδών και 
διδασκαλίας 

Για πρώτη φορά μετά το 2015 

• αύξηση αιτήσεων για μετακινήσεις (και προς τις 
δύο κατευθύνσεις) 

Πλεονεκτήματα για το Τμήμα 

• Συνεπίβλεψη διδακτορικών 

• Επιστημονική εξωστρέφεια 

• Θεμέλιο περαιτέρω συνεργασιών 



Το 
πρόγραμμα  
EPICUR από 

το 2020 

• Σύμπραξη πανεπιστημίων 

– Για κοινά μαθήματα 

• Δοκιμαστική περίοδος 

• Μεσοπρόθεσμος στόχος η αύξηση της 
ουσιαστικής κινητικότητας χωρίς 
απώλεια χρόνου για φοιτητές 

• Και η μεγαλύτερη ώσμωση των 
προγραμμάτων σπουδών των 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 

• Η εμπλοκή του Τμήματος  

– Από το 2020 το Greece today 

– Από το 2021 το Politics and 
Government in Southern Europe. A 
Comparative Analysis 

 

 



Η νέα 
προγραμματική 
περίοδος (2020 

και μετά) 

Νέες συνεργασίες Erasmus + 

• Galati (Ρουμανία) 

• Middle East Technical university (Άγκυρα) 

• Sciences Po (Παρίσι) 

• Deusto (Μπιλμπάο) 

Μεγαλύτερη εμπλοκή στο Epicur 

• Συμπερίληψη νέων μαθημάτων  

Ενεργοποίηση διεθνών συνεργασιών 
εκτός Erasmus + 

• The University of Alabama 



Μετακινήσεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
Erasmus+ 

 METAKINOYMENOI 2016-7 2017-8 2018-9 2019-20 2020-21 ΣΥΝΟΛΟ 

Εξερχόμενοι φοιτητές - 
Σπουδές 

16 22 14 19 4 75 

Εξερχόμενοι φοιτητές - 
Πρακτική Άσκηση 

3 10 5 1 7 26 

Εξερχόμενοι φοιτητές - 
international 

  1 1     2 

Εισερχόμενοι φοιτητές - 
Σπουδές 

27 22 23 20 11 103 

Εισερχόμενοι φοιτητές - 
Πρακτική Άσκηση 

1         1 

Εισερχόμενοι φοιτητές - 
international 

5 3     1 9 

Εξερχόμενοι διδάσκοντες 1 2   2   5 

Εισερχόμενοι 
διδάσκοντες 

  1 3 1   5 



Προκλήσεις 

Α. Μέλη ΔΕΠ/Διοίκηση 

• Σημαντικό διοικητικό βάρος 
διαχείρισης συνεργασιών 

Β. Φοιτητές 

• Το πρόβλημα της ανεπαρκούς 
γνώσης ξένων γλωσσών (ιδίως 
πέραν της αγγλικής γλώσσας) 

• Οι (προσωρινές) επιπτώσεις της 
πανδημίας  

• Η δυσκολία αντιστοίχισης 
μαθημάτων 

• Η οικονομική διάσταση 



Συμπεράσματα 

• Το τμήμα είναι μικρό 

• Η διεθνής συνεργασία γραφειοκρατικές απαιτήσεις 

• Ενώ η Θεσσαλονίκη ως περιφερειακή πόλη  δυσκολίες πρόσβασης 

Ωστόσο 

• Σταδιακή οικοδόμηση στέρεων συνεργασιών με πανεπιστήμια του 
εξωτερικού 

• Ενίσχυση της επίγνωσης, μεταξύ των φοιτητών, της σημασίας της 
εξωστρέφειας για την καλύτερη προετοιμασία της επαγγελματικής 
τους αποκατάστασης 

 

 



Επικοινωνία 

 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 
 
Γ. Παπαγεωργίου: ipapageo@polsci.auth.gr 
 
Ε.  Τεπέρογλου: efteperoglou@polsci.auth.gr 
 
 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Πανεπιστημιούπολη 
Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη 
info@polsci.auth.gr και www.polsci.auth.gr 
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