
Γιατί Erasmus 

 

Η Νομική μας Σχολή συμμετέχει ενεργά από το 1990 στο Πρόγραμμα Erasmus 

(πρώην Socrates) και ιδιαίτερα στη δράση της κινητικότητας φοιτητών. Ως τέτοια 

νοείται η δυνατότητα φοιτητών να μετακινηθούν προς ένα Πανεπιστήμιο του 

εξωτερικού, από τα συμβεβλημένα με τη Σχολή μας (βλ. κατάλογο Διμερών 

Συμφωνιών), και να πραγματοποιήσουν μια περίοδο σπουδών. Η περίοδος αυτή και 

το αποτέλεσμα των σπουδών (βαθμολογίες) αναγνωρίζονται από τη Σχολή μας, στο 

βαθμό που υπάρχει σχετική αντιστοιχία μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν στην 

αλλοδαπή με αυτά του εδώ προγράμματος σπουδών. Άλλες δράσεις Erasmus στις 

οποίες συμμετέχουμε είναι: η κινητικότητα διδασκόντων, η πρακτική άσκηση σε 

ιδρύματα της αλλοδαπής, η κινητικότητα επιμόρφωσης διοικητικού προσωπικού 

και οι δράσεις Jean Monnet. 

 

Στο διάστημα αυτό περισσότεροι από 700 φοιτητές μας μετακινήθηκαν προς 

Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκομίζοντας τα οφέλη του 

Προγράμματος Erasmus. Ποια όμως είναι αυτά;  

 

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν οι εξής: 

 

Η γνωριμία με ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζει διαφορετικές 

μαθησιακές μεθόδους και διαδικασίες, που θα αποδειχθούν χρήσιμες ως εμπειρίες  

κατά τη συνέχιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. 

 

Ο εμπλουτισμός του βιογραφικού των σπουδαστών με ένα στοιχείο, που μπορεί να 

αποβεί χρήσιμο για τη συνέχιση των σπουδών και την επαγγελματική εξέλιξη των 

αποφοίτων μας.  

 

Η μέτρηση της επάρκειας για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στο 

εξωτερικό, που πολλοί φοιτητές σχεδιάζουν, χωρίς να γνωρίζουν αν μπορούν να 



ανταποκριθούν. Αυτό τους δίνει την ευκαιρία να καλύψουν πιθανά κενά μετά την 

επιστροφή τους.  

Η συμβίωση με φοιτητές από πολλές χώρες, στο πλαίσιο των κοινοτήτων Erasmus, 

με κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες ενισχύει την ευρωπαϊκή συν αντίληψη και το 

συναίσθημα του «συνανοίκειν».  

 

Προσοχή!  

Το πρόγραμμα Erasmus δεν αποτελεί πρόγραμμα «φοιτητικού τουρισμού». 

Αντίθετα όσοι επιλέγονται από την Σχολή μας, ως υπότροφοι Erasmus, καλούνται να 

επιδείξουν επιμέλεια και να ανταποκριθούν με επάρκεια στις υποχρεώσεις τους 

στην αλλοδαπή, τιμώντας τους εαυτούς τους αλλά και τη Σχολή που τους επέλεξε. 
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