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Κανονισμός Κινητικότητας 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» 

 

Το Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης συμμετέχει ενεργά στο πρό-

γραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

πιστεύοντας στις διεθνείς συνεργασίες και στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν 

από αυτή την εμπειρία οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, καθώς και το διδακτικό και διοι-

κητικό προσωπικό του.  

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. έχει ορίσει ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus+, ο 

οποίος ενημερώνει και υποστηρίζει φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να πραγ-

ματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ο συντονιστής βρίσκεται σε στενή 

συνεργασία με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που ως 

ίδρυμα έχει πιστοποιηθεί με τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+ από την Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή.  

Η κινητικότητα στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. διέπεται από τις αρχές κινητικότητας που υιο-

θετεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ωστόσο αποτελεί δικαιοδοσία της Γενικής Συνέ-

λευσης να αποφασίζει, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του Τμήματος, 

για τις διαδικασίες και για τα κριτήρια επιλογής των μετακινούμενων φοιτη-

τριών/φοιτητών. 

Πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ Placement 

Στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαί-

δευσης προσφέρεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στις χώ-

ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Placement.  

Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης.  

Οι στόχοι της κινητικότητας των φοιτητών/τριών στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση 

στο πλαίσιο του Erasmus+ είναι : 

 Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτή-

των 

 Ευκολότερη και καλύτερη ένταξη των αποφοίτων στην παραγωγική διαδικα-

σία 

 Πρακτική εφαρμογή γνώσεων στον επαγγελματικό χώρο 

 Γνωριμία και κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών 
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 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων 

για αποτελεσματικότερη σύνδεση θεωρίας και πράξης 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Placement έχουν το δικαίωμα να μετακινη-

θούν για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό οι απόφοιτοι/ες του Π.Μ.Σ. Η όλη διαδι-

κασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όσο είναι ακόμα φοιτητές/τριες, ενώ η πρα-

κτική άσκηση -διάρκειας από 2 έως 12 μήνες- θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 

ενός έτους αμέσως μετά από την αποφοίτησή τους (όχι αργότερα).  

Η μετακίνηση εγκρίνεται αρχικώς από τον ακαδημαϊκό συντονιστή, υπεύθυνο για το 

πρόγραμμα Erasmus+ και στη συνέχεια από τη συνέλευση του Τμήματος.  

Επιλέξιμοι φορείς υποδοχής θεωρούνται κάθε μορφής οργανισμοί δημοσίου ή ιδιω-

τικού ή κοινωνικού τομέα ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητα (π.χ. εκ-

παιδευτικά ιδρύματα και οργανισμοί κατάρτισης και επιμόρφωσης, ερευνητικά κέ-

ντρα, σχολικές μονάδες κ.λπ.) που έχουν σχέση με τα βασικά γνωστικά αντικείμενα 

τα οποία θεραπεύονται στο Π.Μ.Σ. 

Οι φορείς υποδοχής είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν στην ασκούμενη ή στον 

ασκούμενο τις προϋποθέσεις για την πρακτική του άσκηση, αφενός ορίζοντας έναν 

επόπτη για το έργο που θα επιτελείται, αφετέρου παρέχοντας κάθε πληροφόρηση 

που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων καθώς και την απαιτούμενη 

υλικοτεχνική υποδομή.  

Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια: 

 Ενημερώνεται αρχικώς από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων 

για τη διαδικασία και τις προθεσμίες καθώς και για τα αποτελέσματα της δια-

δικασίας επιλογής και στη συνέχεια από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του 

Π.Μ.Σ. 

 Έχει την ευθύνη για την εξεύρεση του φορέα υποδοχής και τη συνεννόηση 

σε ό,τι αφορά την περίοδο και διάρκεια της πρακτικής άσκησης, καθώς και 

για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού και της διαβίωσής του στη χώρα υποδοχής 

(έκδοση visa, ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις, έκδοση άδειας παραμονής).  

 Στέλνει σύντομο βιογραφικό σημείωμα στους φορείς προς τους οποίους επι-

θυμεί να μετακινηθεί, περιγράφοντας το αντικείμενο/ειδικότητά του ζητώ-

ντας να τον/τη δεχθούν για πρακτική άσκηση.  

 Προκειμένου να εγκριθεί η μετακίνηση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση 

αποδοχής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διαδικασία 

συμμετοχής (χρόνος πρακτικής άσκησης, αντικείμενο και τα στοιχεία του επό-

πτη). 

 Με το τέλος της Πρακτικής Άσκησης παραδίδει αναφορά για το έργο που επι-

τέλεσε. 
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Η Πρακτική Άσκηση δεν μπορεί να αποτελεί μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας 

ή διατριβής. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτή-

των των φοιτητών και όχι την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. Ως εκ τού-

του, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να εργαστεί σε Φορέα που ασχολείται με την έρευνα, 

μόνο με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης προσδιορίζεται 

από τις δεδομένες ανάγκες και δραστηριότητες του Φορέα Υποδοχής και δεν διαμορ-

φώνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή δια-

τριβής. Φυσικά, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκομίσει ο/η φοιτητής/τρια, 

όπως για παράδειγμα η εκμάθηση μιας τεχνικής, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από 

τον ασκούμενο στο πλαίσιο των προσωπικών ερευνητικών του δραστηριοτήτων. 

Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού  

Με βάση τους γενικούς κανόνες του Προγράμματος Erasmus+ και τις διμερείς συμ-

φωνίες που έχει συνάψει το Π.Τ.Δ.Ε., το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. μπορεί να 

συμμετέχει σε κινητικότητα για διδασκαλία ελάχιστης διάρκειας μίας εβδομάδας και 

τουλάχιστον έξι (6) διδακτικών ωρών.  

Οι ενδιαφερόμενοι ή οι ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση και Πρόγραμμα Διδα-

σκαλίας στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, 

απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Π.Τ.Δ.Ε. για την έγκριση της μετακί-

νησης για διδασκαλία. Στη συνέχεια κατατίθεται η σύμβαση διδακτικού προσωπικού 

και η περιγραφή της διδασκαλίας (Teaching Assignment). 


