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Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Από: Erasmus Student Network Western Macedonia [info@wm.esngreece.gr]
Αποστολή: Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2022 11:19 πμ
Προς: undisclosed-recipients:
Θέμα: Erasmus+ Info Day

Σημαία υπενθύμισης: Παρακολούθηση θέματος
Σημαία: Ολοκληρώθηκε

Καλημέρα σας, 
 
Το Δίκτυο μας σε συνεργασία με το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα 
διοργανώσουν την Δευτέρα 21/3 ημερίδα ενημέρωσης για τις διαφορετικές ευκαιρίες κινητικότητας 
(βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) που προσφέρονται από το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027.  
Αν είναι εφικτό να ανεβάσετε την πρόσκληση στην ιστοσελίδα του τμήματος σας.  
Παρακάτω θα βρείτε το κείμενο και την αφίσα της εκδήλωσης. 
 
 
Γνωρίζετε τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+;   
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις διαφορετικές ευκαιρίες κινητικότητας και τα πλεονεκτήματα 
τους;   
Πως θα σας φαινόταν η μετακίνηση σε άλλη χώρα για επιμόρφωση, σπουδές ή πρακτική με ένα 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;    
 

 
 
➡  Με λίγα λόγια το πρόγραμμα Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα για την στήριξη της εκπαίδευσης, 
της επιμόρφωσης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Προωθεί την τυπική, άτυπη και μη 
τυπική κινητικότητα επιμόρφωσης για άτομα και ομάδες, καθώς και τις πολιτισμικές ανταλλαγές, 
προκειμένου να ενδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.  
 
Το Erasmus Student Network Western Macedonia μαζί με το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιούν ημερίδα ενημέρωσης και υποστήριξης για τους φοιτητές.  
 
   Δευτέρα 21 Μαρτίου 
⌚  15:00 ΕΕΤ 
   Μικρό Αμφιθέατρο (κεντρικό κτίριο), Κοζάνη 
 
 
Σας ευχαριστώ 
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Εκ μέρους του 
—— 
Erasmus Student Network Western Macedonia 
Kila Kozanis 
50100 Kozani, Greece 
https://wm.esngreece.gr 

Κάντε δεξιό κλικ εδώ, γ ια να κάνετε λήψη των εικόνων. Για να συμβάλει στην προστασία του 
απορρήτου σας, το Outlook απέτρεψε την αυτόματη λήψη αυτής της εικόνας από το Internet.
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