
Εντατικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Αειφορία 

2-13 Νοεμβρίου 2015 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας  

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προσκαλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες να 

υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής σε Εντατικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ) διάρκειας δύο εβδομάδων 

με αντικείμενο την Αειφορία σε Περιβαλλοντικά Θέματα και τίτλο:  

“BUILDING AN ENVIRONMENTAL PORTFOLIO FOR QUALITY IN UNIVERSITY EDUCATION – 
EPOQUE” 

 
 Το ΕΠΣ χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ, στο 

πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+  

 To ΕΠΣ θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας Παν. Ιωαννίνων, από 2 έως 

13 Νοεμβρίου 2015 

 Η γλώσσα εκπαίδευσης είναι η Αγγλική 

 Συμμετέχουν 4 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ελλάδα), University of 

Helsinki (Finland), University of Naples (Ιtaly), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα), και 2 

Ινστιτούτα Κατάρτισης: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining 

GmbH (Austria) και Projects in Motion (Malta) 

 Το ΕΠΣ περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστήρια, αλληλεπιδραστικά στρογγυλά τραπέζια, και 

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες 

 Οι φοιτητές εργάζονται και ως μαθητευόμενοι και ως διδάσκοντες και ως σχεδιαστές 

εκπαιδευτικού υλικού, και στη δημιουργική ανασύσταση δεδομένων, αναλαμβάνοντας 

ποικίλους εκπαιδευτικούς ρόλους 

 Το ΕΠΣ ενεργοποιεί τους φοιτητές σε δημιουργικές εκδηλώσεις, events, happenings, science 

fests 

 Οι διδάσκοντες είναι καθηγητές από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, διακεκριμένοι 

προσκεκλημένοι από Πανεπιστήμια τρίτων χωρών (π.χ. Καναδά) και συνεργαζόμενους φορείς 

(π.χ. κοινοπραξίες έργων ERASMUS+ και HORIZON2020, Πανεπιστήμια) 

 Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, ενώ τα έξοδα μετάβασης και διαμονής καλύπτονται από την 

κοινοπραξία του έργου 

 Υπό την αιγίδα των μελών της κοινοπραξίας του έργου θα απονεμηθούν πιστοποιητικά 

συμμετοχής και 10 ECTS 

Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο θα συμμετάσχουν 5 φοιτητές. Από αυτούς, οι 3 με την 

καλύτερη επίδοση θα επιβραβευτούν με μια επιπλέον εβδομάδα πρακτικής άσκησης και επιπλέον 5 

ECTS. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής 

μέχρι 30/9/2015 στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr, αναγράφοντας στη γραμμή τίτλου: [EPOQUE] 

Αίτηση συμμετοχής στο ΕΠΣ του <ονοματεπώνυμο>.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site του έργου:  

http://www.epoque-project.eu/  
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Κριτήρια επιλογής:  

Κριτήριο Μοριοδότηση 

Φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή εκπόνηση Διδακτορικής 

Διατριβής  

Προαπαιτούμενο 

Φοίτηση είτε σε Σχολή Επιστημών Αγωγής είτε Θετικών Επιστημών 

είτε Μηχανικών – Κατεύθυνση/ειδικό ενδιαφέρον σε θέματα 

βιωσιμότητας 

Προαπαιτούμενο 

Πλήρης φοίτηση με φυσική παρουσία από 2-13 Νοεμβρίου και εξ 

αποστάσεως φοίτηση πριν και μετά το συγκεκριμένο διάστημα  

Προαπαιτούμενο  

Επιχορηγούμενη Πρακτική  Άσκηση διάρκειας μιας εβδομάδας στα 

συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια/φορείς, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο του 2016, για τους 3 φοιτητές με 

την καλύτερη επίδοση στο Εντατικό Πρόγραμμα Σπουδών του 

Νοεμβρίου 2015.   

Υποχρεωτικό για 

όσους διακριθούν  

Επάρκεια στη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  25% 

Επίπεδο προόδου (M.O. μαθημάτων master’s ή βεβαίωση προόδου 

από τον επιβλέποντα καθηγητή) 

25% 

Δεξιότητες μάθησης από απόσταση και χρήσης web2 εργαλείων  25% 

Συνέντευξη  25% 

 

 

 

 

 


