Θετικό πρόςημο ςτουσ ςτόχουσ διεθνοποίηςησ και εξωςτρζφειασ
του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών
μζςω του Προγράμματοσ Erasmus+ Διεθνήσ Κινητικότητα
Η υλοποίθςθ του Προγράμματοσ Erasmus+ Διεκνισ Κινθτικότθτα / Erasmus+ International Credit Mobility
(Σχζδιο 2018), το οποίο χρθματοδοτικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μζςω του Ιδρφματοσ Κρατικϊν
Υποτροφιϊν, ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα με επιτυχία ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΟΠΑ).
Tο Πρόγραμμα είχε διάρκεια 38 μθνϊν (01/06/2018 - 31/07/2021) και ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν
περαιτζρω ανάπτυξθ των διεκνϊν ςυνεργαςιϊν του Πανεπιςτθμίου μασ, ςε ακαδθμαϊκό και ερευνθτικό
επίπεδο, ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ διεκνοποίθςθσ και εξωςτρζφειασ που ζχει υιοκετιςει και
ταυτόχρονα ενδυνάμωςε τουσ ιδθ υπάρχοντεσ δεςμοφσ με Ιδρφματα- Εταίρουσ εκτόσ τθσ Ε.Ε..
Tο ΟΠΑ, ωσ Συντονιςτισ του Προγράμματοσ, υπζγραψε Δι-Ιδρυματικζσ ςυμφωνίεσ και προχϊρθςε ςτθν
ανταλλαγι δεκατριϊν (13) φοιτθτϊν και μελϊν διδακτικοφ / διοικθτικοφ προςωπικοφ με τα ακόλουκα
Ιδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ εκτόσ Ε.Ε.:





Stetson University, School of Business Administration, Florida (Η.Π.Α.)
Stevens Institute of Technology, Howe School of Technology Management, New Jersey (Η.Π.Α.)
Université du Québec à Montréal - École des sciences de la Gestion (Καναδάσ)
Peoples' Friendship University of Russia, Moscow (Ρωςία)

Πιο ςυγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια του Προγράμματοσ μετακινικθκαν:
α) φοιτθτζσ 1ου και 2ου κφκλου ςπουδϊν, προερχόμενοι από το ΟΠΑ και τα Ιδρφματα – Εταίρουσ εκτόσ Ε.Ε.,
οι οποίοι πραγματοποίθςαν επιτυχϊσ μία περίοδο ςπουδϊν με εφαρμογι του ςυςτιματοσ μεταφοράσ και
αναγνϊριςθσ των πιςτωτικϊν μονάδων ECTS, που διαςφαλίηει τθν ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ των
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
β) μζλθ διδακτικοφ προςωπικοφ του ΟΠΑ και των Ιδρυμάτων - Εταίρων, που είχαν τθν ευκαιρία να
πραγματοποιιςουν μία ςφντομθσ διάρκειασ διδαςκαλία 5 θμερϊν
γ) μζλθ διδακτικοφ / διοικθτικοφ προςωπικοφ του ΟΠΑ και των Ιδρυμάτων - Εταίρων, που διζνυςαν
επιτυχϊσ μία περίοδο επιμόρφωςθσ διάρκειασ 5 θμερϊν
Η υλοποίθςθ του εν λόγω Προγράμματοσ είχε πολφ κετικό αντίκτυπο ςτουσ φοιτθτζσ και το προςωπικό
και οδιγθςε ςτθν αυξανόμενθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ από όλεσ τισ παραπάνω ομάδεσ να
ςυμμετάςχουν ςε αυτό ςτο μζλλον. Το ΟΠΑ, ζχοντασ ωσ γνϊμονα τθ διαρκι ανάπτυξθ και τθν
εξωςτρζφεια κακϊσ και το αυξανόμενο ενδιαφζρον των φοιτθτϊν και του προςωπικοφ για ςυμμετοχι ςτο
Πρόγραμμα, ςτοχεφει να αναπτφξει ςτο μζλλον τθ ςυνεργαςία του με περιςςότερα Ιδρφματα εκτόσ Ε.Ε.
προςκζτοντασ νζεσ Δι-Iδρυματικζσ ςυμφωνίεσ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ.

Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων ΟΠΑ
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ:
Έλενα Κανδεράκη, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, τθλ.+ 30 210 8203250, e-mail: internationalmobility@aueb.gr
Φωτογραφικό υλικό ΟΠΑ
ΟΠΑ, Μαράςλειο Μζγαρο , ΟΠΑ, Κτήριο οδοφ Τροίασ

