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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS;

Ποια τα οφέλη για τις 

επιχειρήσεις;

Ποια διαδικασία ακολουθείται για 

την απασχόληση φοιτητή 

ERASMUS;

Ποιος ο ρόλος της επιχείρησης;

Διασφάλιση ποιότητας της 

περιόδου πρακτικής άσκησης



Η κατάσταση σήµερα

Οικονοµική 
κρίση στη Ν. 

Ευρώπη/Ελλάδα 
Αβεβαιότητα για 

το µέλλον

Υψηλά 
ποσοστά 
ανεργίας 
των νέων

Απώλεια ανθρώπινου 
δυναµικού υψηλού 

επιπέδου στο 
εξωτερικό

Έλλειψη 
κουλτούρας 
απασχόλησης 

φοιτητών 
/καταρτιζόµενων 
από το εξωτερικό 

(εκτός της 
τουριστικής 
βιοµηχανίας)



Τι µπορούµε να κάνουµε ;

Χρειαζόµαστε την προστιθέµενη αξία των ασκούµενων από το εξωτερικό

Χρειαζόµαστε διαφορετική προσέγγιση για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε 

Χρειαζόµαστε να σκεφτούµε δηµιουργικά

Χρειαζόµαστε πρόσβαση σε νέες αγορές

Χρειαζόµαστε πρεσβευτές µας στο εξωτερικό 

Χρειαζόµαστε τεχνογνωσία σε ορισµένους τοµείς

Χρειαζόµαστε νέες ιδέες 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS;

Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό 
Πρόγραµµα κινητικότητας

∆ίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να

πραγµατοποιήσουν µέρος των σπουδών σε ένα
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή της
πρακτικής άσκησης µε ακαδηµαϊκή αναγνώριση, να
ζήσουν στο εξωτερικό, να κάνουν νέους φίλους, να
γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισµούς, να µάθουν µια
ξένη γλώσσα, να δηµιουργήσουν νέες προοπτικές για τη
συνέχεια των σπουδών και την επαγγελµατική τους
εξέλιξη.



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

Από τρεις έως δώδεκα μήνες επιπλέον της 
κινητικότητας για σπουδές, σε επιχειρήσεις, 
ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ ή άλλους 
οργανισμούς. 

Δεν είναι επιλέξιμη η μετακίνηση σε 
Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, σε Εθνικούς 
οργανισμούς που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά 
προγράμματα, ή στις Eθνικές διπλωματικές 
αντιπροσωπίες των φοιτητών στο εξωτερικό.



Κινητικότητα Τοποθέτηση για 

Φοιτητών πρακτική άσκηση
• Και οι τρεις κύκλοι σπουδών (προπτυχιακός, 

µεταπτυχιακός, διδακτορικός)

• 3-12 µήνες

• Επιλέξιµοι προορισµοί: χώρες της Ε.Ε., Νορβηγία, 
Λίχτενσταϊν, Ισλανδία, Ελβετία και Κροατία, 
Τουρκία

• Αίτηση για τοποθέτηση περιόδου πρακτικής 
άσκησης υποβάλλεται από τους φοιτητές στα 
ιδρύµατα Ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν 
διευρυµένο χάρτη ERASMUS

• Επιλογή: Κριτήρια-προθεσµίες

• Τριµερής Σύµβαση µεταξύ του φοιτητή, του 
Ιδρύµατος προέλευσης και του Οργανισµού 
υποδοχής

• Περιλαµβάνει τη Συµφωνία Πρακτικής άσκησης -
Training Agreement

• Αναγνώριση (ECTS µονάδες-παράρτηµα 
διπλώµατος)
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ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 
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Σύνολο φοιτητών 
Placements 2007-2011 : 

1379



Εισερχόµενοι φοιτητές για πρακτική 2007-2011



Erasmus Placements σε ευρωπαϊκό επίπεδο



Αριθµός και είδος επιχειρήσεων

30.732 
επιχειρήσεις 

ανά την 
Ευρώπη για το 
2010-11 (13.9% 

αύξηση σε 
σχέση με πέρσι)

45.4 % των 
επιχειρήσεων 
μικρές, 33.8 % 

μεσαίες και 
20.8 % μεγάλες



Θεµατικά πεδία πρακτικής άσκησης



Οφέλη για τις επιχειρήσεις

• Ενθουσιασμός + διαφορετική οπτική φοιτητών =Νέες ιδέες για τις 
επιχειρήσεις

• Εξειδικευμένες γνώσεις + ξένες γλώσσες + νέα προσόντα σχετικά 
με τον τομέα σπουδών τους =

κάλυψη αναγκών σε νέες δεξιότητες και προσόντα

• Γνώση της κουλτούρας/αγοράς της χώρας τους (inside information)
=Αναζήτηση  νέων αγορών

• Διαφορετική κουλτούρα + νέες μέθοδοι εργασίας= 

διεύρυνση εξωστρέφειας, εκσυγχρονισμός εικόνας της εταιρείας



Ποια η διαδικασία αναζήτησης φοιτητή 
erasmus για πρακτική άσκηση;

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συμπληρώνετε το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αποστέλλετε 
ηλεκτρονικά στο ΙΚΥ (erasmus@iky.gr)

Σημαντικό: συνοπτικό και σαφές προφίλ φοιτητή (γνωστικό αντικείμενο-ξένες 
γλώσσες/περιγραφή καθηκόντων)

Ωράριο πλήρες/Τήρηση εθνικής νομοθεσίας

Το ΙΚΥ αποστέλλει την πληροφόρηση στις ξένες Εθνικές Μονάδες

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έρχονται απευθείας σε επαφή με τον φορέα 
απασχόλησης



Φόρµα εγγραφής εταιρείας



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

• Από τον φορέα απασχόλησης:

• Έλεγχος βιογραφικών, προσωπική συνέντευξη (skype, 
τηλεφωνικά)

• Γραπτή ενημέρωση του φοιτητή για την αποδοχή του από 
τον φορέα απασχόλησης + χρονικό διάστημα απασχόλησης 
(3-12 μήνες)

• Από το ίδρυμα αποστολής του φοιτητή:

• Eπιλογή βάσει ποιοτικών κριτηρίων που θέτει το ίδρυμα 
(βαθμολογία, προαπαιτούμενα μαθήματα, γνώση ξένης 
γλώσσας)



Σύµβαση

Υπογραφή τριμερούς 
σύμβασης ERASMUS 
(μεταξύ ιδρύματος 

αποστολής, φοιτητή και 
φορέα απασχόλησης)

Επιθυμητή η παροχή 
βοήθειας στην εξεύρεση 

στέγης



Αµοιβή -ασφάλιση

Υποτροφία ERASMUS ανάλογα με τη χώρα υποδοχής 

Επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική η επιπλέον αμοιβή από τον φορέα απασχόλησης

Καθεστώς ασφάλισης

Α. Κάρτα ευρωπαϊκής ασφάλισης υγείας (εκδίδεται από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. 
Διαφορετικά, απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση)

Β. Ασφάλιση αστικής ευθύνης (καλύπτεται από τον φορέα υποδοχής ή τον φοιτητή)

Γ.Ασφάλιση κατά προσωπικού ατυχήματος (καλύπτεται από ίδρυμα προέλευσης/ή φορέα 
υποδοχής ή φοιτητή)



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Ποιότητα μετακίνησης

Συμφωνία Πρακτικής άσκησης/δέσμευση ποιότητας

•Aναλυτικό Προφίλ ασκούμενου: “o σωστός άνθρωπος στη
σωστή θέση”

•Συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τις σπουδές του
φοιτητή

•Περιγράφονται στη συμφωνία πρακτικής άσκησης με
σαφήνεια

•Υπεύθυνος ‘μέντορας’-καθοδηγεί και αξιολογεί τον
φοιτητή κατά τη διάρκεια και στο τέλος της περιόδου,
παρακολουθεί την πρόοδο, εντοπίζει εγκαίρως τυχόν
προβλήματα.

•Η πρακτική άσκηση ERASMUS αποτελεί μέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Σύνδεση επιχειρήσεων
ακαδημαϊκού κόσμου-

διαφορετική κουλτούρα-
στόχοι-προσδοκίες-
χρονικές δεσμεύσεις

Γραφεία Eυρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Γραφεία 

Διασύνδεσης-Ενώσεις 
φοιτητών / αποφοίτων

Καθηγητές ιδρυμάτων 
Ανώτατης 

Εκπαίδευσης/ακαδημαϊκοί 
υπεύθυνοι πρακτικής 

άσκησης

συνεργασίες

Καλό επίπεδο φοιτητών.-
γλωσσική προετοιμασία

Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ

Σε  επαφή με τις ξένες 
Εθνικές Μονάδες/φορείς 

υποδοχής

Εμπορικά επιμελητήρια -
Τοπικές Αρχές-Δίκτυα 

Διασύνδεσης με 
επιχειρήσεις



Επιπλέον Πληροφορίες

Iστοσελίδα “we mean business”

http://we-mean-business.europa.eu/el

• Συχνές ερωτήσεις, χρήσιμους συνδέσμους, ιστοσελίδες αναζήτησης 
πρακτικής άσκησης

http://we-mean-business.europa.eu/el/next-steps/sites

• ΕRASMUS PLACEMENT CONSORTIUM DIRECTORY:

http://we-mean-business.europa.eu/en/next-steps/erasmus-consortium-
directory

Ιστοσελίδα IKY 

Συχνές ερωτήσεις + έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις)

http://www.iky.gr/IKY/content/en/socrates/erasmus/workplace.ht



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας

http//:www.iky.grelinamav@iky.gr


