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Εγκριθέν σχέδιο ακαδ. έτους 2020-2023 
 

 

UNIVERSITY "EQREM CABEJ" GJIROKASTER, ALBANIA 

κινητικότητα: 

 α) τριών εισερχόμενων μελών προσωπικού για επιμόρφωση, 

 β) τριών εξερχόμενων μελών διδακτικού προσωπικού του Π.Κ. για 

διδασκαλία, 

 γ) τριών εισερχόμενων φοιτητών για πρακτική,    

 δ) δύο εξερχόμενων φοιτητών του ΠΚ για πρακτική.   

 

SHENZHEN UNIVERSITY (SCHOOL OF FOREIGN 

LANGUAGES) και HUNAN UNIVERSITY (ΗΝ/U) CHANGSA, 

CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF) 

Συνεργασία   με 2 Τμήματα του Π.Κ. 

 

 κινητικότητα: 

 

α) ενός εισερχόμενου φοιτητή για πρακτική 

 β) ενός εξερχόμενου μέλους προσωπικού του ΠΚ για επιμόρφωση 

 γ) ενός εισερχόμενου μέλους διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία 

 δ) ενός εξερχόμενου φοιτητή του ΠΚ για πρακτική   

 ε) ενός εισερχόμενου μέλους προσωπικού για επιμόρφωση 

στ) ενός εξερχόμενου μέλους διδακτικού προσωπικού του Π.Κ. για 

διδασκαλία 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ &ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων   

 

HELLENIC REPUBLIC 

UNIVERSITY OF CRETE 
DIRECTORATE OF INTERNATIONAL & PUBLIC RELATIONS 

Department of International & Public Relations 

 

 “INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY”, DELHI, INDIA 

κινητικότητα: 

α) ενός εισερχόμενου φοιτητή για πρακτική 

β) ενός εισερχόμενου μέλους διδακτικού προσωπικού για επιμόρφωση  

γ) ενός εξερχόμενου μέλους διδακτικού προσωπικού του Π.Κ.  για 

επιμόρφωση 

 

“GORDON COLLEGE”, ISRAEL 

κινητικότητα: 

α) δύο εισερχόμενων φοιτητών για πρακτική 

β) δύο εξερχόμενων φοιτητών για πρακτική 

γ) δύο εισερχόμενων μελών διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία 

δ) δύο εξερχόμενων μελών διδακτικού προσωπικού του Π.Κ. για 

διδασκαλία 

ε) δύο εισερχόμενων μελών προσωπικού για επιμόρφωση 

στ) δύο εξερχόμενων μελών προσωπικού του Π.Κ. για επιμόρφωση  

 

ΝOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY, RUSSIAN   FEDERATION  

κινητικότητα: 

α) ενός εισερχόμενου φοιτητή για πρακτική 

β) ενός εξερχόμενου φοιτητή του Π.Κ. για πρακτική   

γ) ενός εξερχόμενου μέλους προσωπικού του Π.Κ. για επιμόρφωση 

 δ) ενός εισερχόμενου μέλους προσωπικού για επιμόρφωση 
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UKRAINE, ΤARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY 

OF KYIV 

κινητικότητα: 

α) ενός εισερχόμενου φοιτητή για πρακτική 

β) ενός εξερχόμενου φοιτητή του Π.Κ. για πρακτική   

γ) ενός εξερχόμενου μέλους προσωπικού του Π.Κ. για επιμόρφωση 

δ) ενός εισερχόμενου μέλους προσωπικού για επιμόρφωση 

 

 


