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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών μελών
της καθώς και με εκείνα τρίτων χωρών. Επίσης, η προαγωγή της Ευρώπης των πολιτών, η
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της άμεσης επαφής και των κοινών
εκπαιδευτικών και άλλων ευκαιριών των νέων, καθώς και η ενεργοποίηση του συνολικού
επιστημονικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική ανάπτυξη και την
κοινωνική και πολιτική συνοχή της.

Σπουδές (ERASMUS+ STUDIES)
Υπεύθυνος: αν. καθηγητής Δ. Καλτσώνης
αναπληρωτής: επ. καθηγητής Η. Μαυρίδης

Οι

προπτυχιακοί/ες,

μεταπτυχιακοί/ες

και

διδακτορικοί/ες

φοιτητές/τριες

που

μετακινούνται μέσω του προγράμματος ERASMUS+ Studies διανύουν μια περίοδο των σπουδών
τους σε ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, σε αντικατάσταση της
αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Πανεπιστήμιό τους.
Το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ παρέχει οικονομική ενίσχυση στους/στις
μετακινούμενους/νες φοιτητές/τριες, ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαπανεπιστημιακές
συμφωνίες

και

τους

κανονισμούς

του

Ιδρύματος

Κρατικών

Υποτροφιών

(ΙΚΥ).

Οι

συμμετέχοντες/χουσες φοιτητές/τριες απαλλάσσονται από την πληρωμή διδάκτρων, εξέταστρων
και τελών χρήσης βιβλιοθήκης στο ίδρυμα υποδοχής.
Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα φοιτητικής κινητικότητας ERASMUS+ σύμφωνα με τους
Κοινοτικούς κανονισμούς είναι:



Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ένωσης ή να τους έχει
αναγνωρισθεί από ένα κράτος μέλος το καθεστώς του απάτριδος, του πρόσφυγα ή του μόνιμου
κατοίκου.



Οι μετακινούμενοι/ες να είναι εγγεγραμμένοι/ες στο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό η διδακτορικό
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Η οικονομική ενίσχυση ERASMUS+:
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Α) δεν προσφέρεται σε φοιτητές/τριες που έχουν λάβει προηγούμενη ενίσχυση ERASMUS+ ή σε
φοιτητές που ενισχύονται από άλλο κοινοτικό πρόγραμμα,
Β) δεν αναστέλλει την παροχή εθνικής υποτροφίας, δανείου ή ενίσχυσης.

Η επιλογή των μετακινούμενων φοιτητών/τριών γίνεται από το ίδρυμα προέλευσής τους
(το ίδρυμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στη λήψη τίτλου
και στο οποίο θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν τον τίτλο
σπουδών τους). Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής
των φοιτητών/τριών του στο πρόγραμμα ERASMUS+.

Δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+:



Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών τους και έχουν εξεταστεί
επιτυχώς σε δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα



Οι φοιτητές/τριες που έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας.

Η παρακολούθηση προγράμματος σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από 3 και μεγαλύτερη από 6 μήνες, χωρίς την άδεια της Συνέλευσης του Τμήματος.

Με ευθύνη των υπευθύνων μελών ΔΕΠ:


Αναγνωρίζεται η φοίτηση του/ης εξερχόμενου/ης φοιτητή/τριας κατά την παραμονή του/της στο
Πανεπιστήμιο υποδοχής, εφόσον ο φοιτητής/τρια παρακολουθήσει τα μαθήματα που έχει
επιλέξει και παρουσιαστεί στις εξετάσεις.



Αναγνωρίζονται τα μαθήματα στα οποία ο/η εξερχόμενος/η φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί
επιτυχώς στο ίδρυμα υποδοχής είτε α) ως μαθήματα αντίστοιχα του προγράμματος σπουδών του
τμήματος, είτε β) ως Μαθήματα Εκτός Τμήματος (ΜΕΤ), είτε γ) ως μαθήματα επιλογής (ΜΕΤ
ERASMUS), όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία με κάποιο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών.



Δεν αναγνωρίζονται μαθήματα που ο/η φοιτητής/τρια έχει ήδη περάσει με επιτυχία στο ίδρυμα
προέλευσης.

Οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ καλούνται
να μην δηλώσουν μαθήματα ΜΕΤ στη δήλωση μαθημάτων τους κατά το εξάμηνο απουσίας τους
στο εξωτερικό.
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Διεθνής Κινητικότητα (ERASMUS+ INTERNATIONAL MOBILITY)
Υπεύθυνος: αν. καθηγητής Δ. Καλτσώνης
αναπληρωτής: επ. καθηγητής Η. Μαυρίδης
τακτικό μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Κινητικότητας (ERASMUS+ INTERNATIONAL MOBILITY) του
Παντείου Πανεπιστημίου: αν. καθηγήτρια Ε. Πρόκου

Οι

προπτυχιακοί/ες,

μεταπτυχιακοί/ες

και

διδακτορικοί/ες

φοιτητές/τριες

που

μετακινούνται μέσω του προγράμματος ERASMUS+ International Mobility διανύουν μια περίοδο
των σπουδών τους σε ένα μη-ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, σε
αντικατάσταση της αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Πανεπιστήμιό τους.
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν και για
το πρόγραμμα Erasmus+ Studies.

Πρακτική Άσκηση (ERASMUS+ PLACEMENT)
Υπεύθυνος: αν. καθηγητής Δ. Καλτσώνης
αναπληρωτής: επ. καθηγητής Η. Μαυρίδης

Το πρόγραμμα ERASMUS+ Placement αποτελεί δράση του ERASMUS+. Υποστηρίζει την
κινητικότητα φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους
οργανισμούς κατάρτισης σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Παρέχει οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές -όχι πλήρη κάλυψη- διαφορετική για κάθε
χώρα, όπως αυτή καθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού
(Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών).
Σκοπός του προγράμματος είναι:



Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών



Η γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς



Η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών.
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Ισχύουν οι ίδιοι όροι συμμετοχής με το Erasmus Studies με τη διαφορά ότι οι
προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει το όγδοο εξάμηνο σπουδών
τους για να μετακινηθούν. Οι φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να μετακινηθούν με το
συγκεκριμένο πρόγραμμα εντός ενός έτους κατ' ανώτατο όριο μετά την αποφοίτησή τους (και
πάντως προτού καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας/λήψης πτυχίου).
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 και μεγαλύτερη
από 6 μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να βρουν φορέα της προτίμησής τους με δική τους
πρωτοβουλία. Στην αναζήτηση τους μπορούν να βοηθηθούν από τoν πίνακα φορέων Πρακτικής
Άσκησης που διαθέτει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους/τις
διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος.
Μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό χορηγείται
σχετική βεβαίωση από τον φορέα υποδοχής. Η πρακτική άσκηση Erasmus+ αναγράφεται στο
πτυχίο αλλά δεν αναγνωρίζεται ως μάθημα για τη λήψη πτυχίου και δε βαθμολογείται.
Για τους/τις φοιτητές/τριες με αναπηρία προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την
οποία

οι

ενδιαφερόμενοι/ες

μπορούν

να

ενημερωθούν

στην

ιστοσελίδα:

http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1

Μαθήματα Erasmus
To Τμήμα προσφέρει μαθήματα και σεμινάρια σε φοιτητές Erasmus με ατομική ή ομαδική
διδασκαλία και ανάθεση εργασιών.

Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ):

SPSS I
SPSS II
Αυτοδιοίκηση και κοινωνική πολιτική
Δια βίου εκπαίδευση
Δίκαιο, κοινωνία και κοινωνική πολιτική
Εθνική ταυτότητα και κοινωνικός δεσμός
Εισαγωγή στη δημογραφία
Εισαγωγή στη θεωρία και τις μεθόδους των κοινωνικών ερευνών
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Ελληνική συνταγματική ιστορία
Θεμελιώσεις της κοινωνικής πολιτικής: Θεωρίες δικαιοσύνης, ισότητας και δικαιωμάτων
Θεωρίες παγκοσμιοποίησης
Κοινωνία της υπαίθρου και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής
Κοινωνία της υπαίθρου και προσεγγίσεις βιώσιμης ανάπτυξης
Κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα
Εισαγωγή στις ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους
Εισαγωγή στις σπουδές φύλου
Κοινωνικός αποκλεισμός και κοινωνικά δικαιώματα
Μετασχηματισμοί της κοινωνικής προστασίας στον σύγχρονο κόσμο
Πληθυσμιακές μεταβολές, αγορά εργασίας και κοινωνική ασφάλιση
Πολιτικό σύστημα και κοινωνικά δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες
Στατιστική ΙΙ: Δειγματοληπτική θεωρία και πρακτική
Στατιστική συμπερασματολογία
Συγκριτική δημογραφική και πληθυσμιακή πολιτική: Ευρώπη και κόσμος
Συγκριτική εκπαίδευση και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

Δημογραφικές αλλαγές και κοινωνική πολιτική
Κοινωνική ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη
Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας
Μέθοδοι ποιοτικής ανάλυσης
Συνθήκες εργασίας, οργάνωση της εργασίας και νέες τεχνολογίες
Πολιτικές υγείας
Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα Ι
Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα ΙΙ
Συγκριτική εκπαιδευτική πολιτική

Σημ: Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ, τα παραπάνω μαθήματα, τα οποία έχουν δηλωθεί στο
πρόγραμμα Erasmus ότι μπορούν να διδαχθούν στα Αγγλικά, θα διδάσκονται στα Αγγλικά εφόσον
υπάρχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές Erasmus που συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
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Μαθήματα σε ξένη γλώσσα
Το Τμήμα προσφέρει επίσης τα εξής μαθήματα με αποκλειστική γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά:

Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών:

Statistical methods in social research

Συμφωνίες κινητικότητας
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής έχει συνάψει τις εξής συμφωνίες κινητικότητας:

Country

Cyprus

University Name

Erasmus Subject

Panteion Academic

Area

contact

University of

Social and

D. Papadopoulou

Cyprus

Behavioural
Sciences

France

Aix Marseille

Geography

Th. Anthopoulou

Université d' Evry

Sociology and

G. Petraki

Val d' Essone

Cultural Studies

Université de Paris

Social and

I Pantheon

Behavioural

Sorbonne

Sciences/Business,

Université

France

France

D. Papadopoulou

Administration,
Law
France

Université Paris 13

Social and

E. Prokou

Behavioural
Sciences
France

Université Paris

Social and

Descartes (Paris V)

Behavioural

D. Papadopoulou

Sciences
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France

Italy

Université Paris

Sociology and

D. Papadopoulou

Nanterre

Cultural Studies

Università degli

Economics

Th. Anthopoulou

Università degli

Social and

G. Petraki

studi di Napoli

Behavioural

Federico II

Sciences

Università degli

Social and

Studi di Roma "Tor

Behavioural

Vergata"

Sciences

Stockholm

Education Science/

University

Social and

Studi di Firenze

Italy

Italy

Sweden

E. Prokou

E. Prokou

Behavioural
Sciences
Turkey

Kirklareli University

Business

A. Moysidis

Administration
(Public
Administration)
Sociology
Turkey

Marmara

Social and

University

Behavioural

A. Moysidis

Sciences
UK

Durham University

Social and

I. Psimmenos

Behavioural
Sciences
UK

Newcastle

Social and

University

Behavioural

I. Psimmenos

Sciences
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Albania (Erasmus +

European

Social and

ICM 2019-20)

University of Tirana Economic Sciences

Th. Anthopoulou

διεθνής
κινητικότητα

Υπό υπογραφή βρίσκονται συνεργασίες με πανεπιστήμια της Λ. Αμερικής και της Κίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πάντειο Πανεπιστήμιο:

http://erasmus.panteion.gr
http://erasmuspanteion.blogspot.gr
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