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ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ERASMUS+ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ) 2014-2020 

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας επιλέγει τους ενεργούς εταίρους του με α) ποια είναι η δέσμευσή τους προς τις 
κοινές δραστηριότητες, στο πλαίσιο του Erasmus+ και των αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής β) πόση είναι η 
συμπληρωματικότητα των θεσμικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων μεταξύ των Ιδρυμάτων, γ) αν 
υπάρχει πραγματική ανταπόκριση ανταλλαγών δ) εάν επιθυμούν την περαιτέρω ανάπτυξη σχεδίων δράσης. 
Επιλέγουμε τους συνεργάτες που αξιοποιούν την ικανότητα στον τομέα της έρευνας, της διδασκαλίας και της 
μάθησης, τις εξωτερικές δεσμεύσεις και τη μεταφορά τεχνολογίας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές ισομερώς 
κατανεμημένη. Οι πιο σημαντικοί στόχοι είναι α) η επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, β) τα 
προαιρετικά μαθήματα που έχουν ενδιαφέρον για τους εταίρους, γ) η διερεύνηση περαιτέρω σχεδίων 
συνεργασίας δ) η κατάρτιση και η αναβάθμιση του διοικητικού προσωπικού. Ομάδες - στόχοι είναι η Υγεία 
και η Πρόνοια, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και η Μηχανική. 

Μια από τις θεμελιώδεις βασικές αρχές του Ιδρύματος μας είναι πώς να αναπτύξει ένα συστηματικό και 
συνεχή ευρωπαϊκό χαρακτήρα σπουδών και πώς να αναπτύξει μια ακαδημαϊκή πανεπιστημιούπολη με 
πολυπολιτισμικούς φοιτητές και να τους παρέχουν όλες τις ανέσεις για να ενσωματωθούν μεταξύ τους. 
Η πολιτική αυτού του Ιδρύματος δεσμεύεται σε προγράμματα σπουδών με ευρωπαϊκή διάσταση όσον αφορά 
τους στόχους και τις επιπτώσεις των προγραμμάτων σπουδών στα επαγγέλματα και στις τοπικές και 
περιφερειακές κοινωνίες. Αυτός είναι ο λόγος που προωθούμε τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης, τα 
εργαλεία G-ΤΠΕ που λειτουργούν ως ενδιάμεσο εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη σε πραγματικά κοινά 
ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα σπουδών. 
 
Η εξωστρέφεια του Ιδρύματος μας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του για συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την επιδίωξη της αριστείας , της έρευνας και της 
διδασκαλίας . H εξωστρέφεια στοχεύει τόσο στη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα , εγχώρια και ξένα 

. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή του  Ιδρύματος μας στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus για την 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2014-2020 ( ECHE 2014-2020) είναι ζωτικής σημασίας. 
 Ειδκότερα: Μέσω της διεθνούς συνεργασίας και της κινητικότητας που προσφέρονται από το ECHE 2014-
2020 , το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα ωφεληθεί από την άποψη της μάθησης, της έρευνας και της διοίκησης. Η 
επικοινωνία με τα άλλα Ιδρύματα παγκοσμίως, θα διευρύνει το εκπαιδευτικό επίπεδο και τους εργασιακούς 
ορίζοντες, στο βαθμό που τα μέλη της κοινότητάς μας, θα ζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, τα οποία , είτε 
περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγμένα , θα συμβάλουν στην επιστημονική όσμωση και στη συλλογή 
εμπειριών. Η συμμετοχή μας στο ECHE 2014-2020 εξυπηρετεί το στόχο της επέκτασης των συνεργασιών 
μας, τόσο όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, όσο και την αύξηση των 
αντικειμενικών σκοπών των συνεργασιών.  
Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας προωθεί την ανωτέρω επέκταση με πλήρη πληροφόρηση, ενθάρρυνση, 
διευκολύνοντας τους φοιτητές και το προσωπικό να συμμετέχουν στα υφιστάμενα προγράμματα Erasmus, 
αλλά και να αναπτύξουν νέες διιδρυματικές συμφωνίες Erasmus+.   
Ένας άλλος στόχος, ο οποίος θεωρούμε ότι θα υπηρετήσει τη συμμετοχή μας στο ECHE 2014-2020, είναι η 
συνεχής αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα από επιλεγμένους στόχους, χρησιμοποιώντας 
τις πιο προηγμένες μεθόδους διδασκαλίας από την άποψη της μάθησης και της τεχνολογίας. Η βελτίωση της 
ποιότητας των σπουδών και όλων των υπηρεσιών μας στοχεύουν κυρίως στην προσέλκυση φοιτητών 
παγκοσμίως, έτσι ώστε το Ίδρυμά μας να γίνει ένας υψηλού επιπέδου αναγνωρίσιμος εκπαιδευτικός 
προορισμός στην περιοχή μας.  
Εκτιμούμε ότι όλα τα παραπάνω θα ολοκληρωθούν και με την χρηματοδότηση από το Erasmus+ .  
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  Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) 2014-2020 
 

The TEI of Western Greece choose its active partners by a) what is their commitment towards joint 
activities, under the Erasmus+ and European policy initiatives b) how much is the complementarity 
between our Institutions initiatives and activities c) if they would like to have correspondence to real 
exchange d) if they would like further development schemes. 
We choose partners that build capability in research, teaching and learning, external engagements 
and in technology transfer in all geographical areas equally distributed. The most important 
objectives are a) updating of curricula, b) optional courses which have interest for the partners, c)to 
explore further collaboration schemes, d) training & upgrading the administrative staff. Target groups 
are Health and Social Administrative & Business, Engineering. 
 
One of the basic  fundamental principles of our Institution is how to develop a systematic and 
continuous European character in studies and how to develop an academic campus with multi 
cultural students and to provide them with all facilities to integrate each other. 
The policy of this Institute is committed to curricula with European dimension as far as the objectives 
and the impact of the curricula  to the professional and to the local and regional societies. This is 
the reason we promote the e-learning  technology G-ICT tools which act as a intermediary tool for 
further development into real joint European projects and curricula. 
 
The extroversion of our Institution is one of the key pillars of its strategy towards constantly improving 
the quality of education offered and the pursuit of excellence, research and teaching. Extroversion 
aims both in collaboration with other academic institutions, domestic and foreign.  
In this context, the  participation of our Institution to the Erasmus Charter for Higher Education 2014-
2020 (E.C.H.E. 2014-2020) is crucial.  
Specifically: Through international cooperation and mobility offered by E.C.H.E. 2014-2020, the TEI 
of Western Greece will benefit in terms of learning, research and administration. 
The contact with other worldwide institutions will broaden their educational level and working 
horizons, to the extent that members of our community will live in different environments, which, 
whether more or less developed, will contribute to scientific osmosis and experience. Our 
participation in E.C.H.E. 2014-2020 serves the goal of expanding its partnerships, both in terms of 
increasing the number of collaborating institutions and in terms of object cooperation.  
The TEI of Western Greece  fosters the above expansion through complete information, 
encouragement and facilitates the students and staff to participate in the Erasmus existing 
programs, but also to bring new Erasmus partnerships.  
Another goal, which we believe will serve our participation in E.C.H.E. 2014-2020, is to constantly 
upgrade the quality of education through its targeting in peak disciplines, using  the most advanced  
teaching methods in terms of learning and technology.  
The enhanced quality of our studies and all of our services aimed at attracting students worldwide, 
so that our Institution will become a highly recognized educational destination in our region. We 
estimate that we `ll accomplish all of the above by developing Erasmus funding. 

 


