
    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσκαλεί τους φοιτητές του τμήματος να λάβουν μέρος στο Εντατικό 
Πρόγραμμα Μεικτής Κινητικότητας – Erasmus Blended Intensive Programme (BIP) με τίτλο  

 
«INTENSIVE TEACHING AND RESEARCH COURSE ON FUTURE SKILLS DEVELOPMENT: WORKFORCE 

UPSKILLING IN THE DIGITAL ERA", 
 

το οποίο θα πραγματοποιηθεί  
την περίοδο από 03/05/2023 έως 17/05/2023 στο Πανεπιστήμιο Τιμισοάρα της Ρουμανίας με συμμετοχή 

των φοιτητών τόσο διαδικτυακά (virtual mobility) όσο και με φυσική παρουσία (physical mobility). 

Το πρόγραμμα έχει την εξής δομή: 

(1) περίοδο δύο εβδομάδων [από 03/05/2023 έως 06/05/2023] & [από 15/05/2023 έως 17/05/2023] που 
περιλαμβάνει εργασίες εξ αποστάσεως με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο και 

(2) περίοδο μιας εβδομάδας [από 08/05/2023 έως 12/05/2023] όπου το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
περιλαμβάνει φυσική παρουσία των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Τιμισοάρα, Ρουμανία  

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμει στους φοιτητές 3 ECTS και θα συμπεριληφθεί στο 
Παράρτημα Διπλώματος του πτυχίου τους. 

Οι μετακινήσεις των φοιτητών χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+. Περισσότερες πληροφορίες για 
το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ: http://erasmus.uth.gr/gr/spoudes/%CE%B2lended-intensive-programmes 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 07/02/2023 έως 18/02/2023 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι - εγγεγραμμένοι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σε 

προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κύκλο σπουδών - θα πρέπει υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο 

αυτό τα πέντε (5) παρακάτω δικαιολογητικά από: 

1. Αίτηση υποψηφίου (μπορούν να την κατεβάσουν στο σύνδεσμο αυτό)  

2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος 

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (cv), στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης (motivation letter) του 

ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα (αγγλική γλώσσα) 

4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας (αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ) 

5. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  

Προτεραιότητα δίνεται σε εκείνους/ες που έχουν την καλύτερη γενική εικόνα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
(υψηλή βαθμολογία, συνέπεια του φοιτητή/φοιτήτριας σχετικά με τα μαθήματα του έτους σπουδών τους, συμμετοχή 
σε workshops, international weeks, ομάδες εργασίας, μεγαλύτερο έτος σπουδών κ.ά.). Οι ενδιαφερόμενοι θα 
κληθούν σε συνέντευξη τη Δευτέρα στις 20 Φεβρουαρίου.   

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο site του Τμήματος έως τις 24 Φεβρουαρίου 

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις/πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε με τον υπεύθυνο της 
κινητικότητας, κο Αναγνωστόπουλο Αχιλλέα - email: anagnos@uth.gr  
 
 
 

http://erasmus.uth.gr/gr/spoudes/%CE%B2lended-intensive-programmes
https://forms.gle/pTswFu5CVgdMwUk46
https://forms.gle/pTswFu5CVgdMwUk46
https://docs.google.com/document/d/1fDb5XPf34BYbEvJr2K1rk_kUeRWUccIl/edit?usp=share_link&ouid=110242466562022530323&rtpof=true&sd=true
mailto:anagnos@uth.gr


    

 
BIP General presentation 

 

INTENSIVE TEACHING AND RESEARCH COURSE ON FUTURE SKILLS DEVELOPMENT. 

WORKFORCE UPSKILLING IN THE DIGITAL ERA 

3rd-17th May 2023 
  
 

General Information 

Dates for physical activity: 
8th -12th May 2023 
 

Proposed period for virtual component :  
3rd - 6th May 2023 
15th - 17th May 2023 
 

Location of physical activity:  
WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA 
FEAA, Pestalozzi 16 street / UVT Parvan 4 street 
COMPANIES located in Timis region 

Target audience / Participant profile :  
Students (Bachelor, Master, PhD Candidates), professors and staff 

No. of ECTS issued :  
3 ECTS 

Language of instruction and requirements :  
ENGLISH 

Organizing board : 
Host university  
WEST UNIVERSITY OF 
TIMISOARA 
ROMANIA 

partner 1 
UNIVERSITY OF THESSALY 
GREECE 

partner 2 
SCHOOL OF ECONOMICS 
AND BUSINESS KAUNAS 
UNIVERSITY OF 
ΤECHNOLOGY, LITHUANIA 

 

Program 

Title :  
INTENSIVE TEACHING AND RESEARCH COURSE ON FUTURE SKILLS DEVELOPMENT : 
WORKFORCE UPSKILLING IN THE DIGITAL ERA  
3rd-17th May 2023 
 

Short description: 
It’s a new world that needs new skills. To many, that is an exciting prospect because it speaks to progress. Most of 
the CEOs and leaders agree in principle. But they also tell us that they are not ready. The sheer speed, scope and 
impact of technological change are challenging their businesses — and society at large — in fundamental ways.  
We have created this program as an initiative to help our participants to learn new skills for the digital age. By 
upskilling, we mean giving our participants opportunities to gain the knowledge, tools and ability they need to use 
advanced and ever-changing technologies in the workplace and their daily lives.  
Not everyone has to learn to code, but participants need to understand and maybe to manage artificial intelligence, 
data analytics, autonomous vehicles and other technologies we can't yet predict — those emerging now and those 
that will be created in the future.  
The aim of this program is to help participants to gain the knowledge and skills they need — and that society needs 
them to have — in the digital era. 
The supply of competences and skills to understand, develop, apply, deploy and operate new tools in HRM to solve 
the new challenges in the companies is the aim of this BIP. 



    

Students from 3 universities  will work in international groups, will do applied  research, share knowledge, attend 
lectures, visit companies and take part in intercultural activities. 
The program will comprise lectures, debates and workshops touching on the IHRM. The participants will participate 
in experiential training sessions and will be able to develop innovative projects together. The curriculum addresses 
general issues and theoretical aspects of Employability and Talent Management in an effort to offer a 
comprehensive image of the current HRM challenges posed by the trends in the new world of work.  This BIP 
aims to address the main issues of Human Resource Management (HRM) from an international and practical 
perspective and to provide participants an intensive teaching and research course on future skills development with 
an overview of workforce upskilling in the digital era. 
 

Proposed schedule:  3rd-17th May 2023 
Part 1 Virtual classes 
3rd-6th May 2023 Online lecturers  
 
Part 2 Onsite workshops +Internship  
8th -12th May 2023 Internship and onsite workshops 
 
Part 3 Virtual team work 
15th-17th May 2023 Virtual Working groups  

Invited guests/speakers/experts: 
Assoc. Prof. dr. Luisa Pinto, University of Porto, Portugal +  HRM experts   

Application procedure  

Requirements : 
Bachelor or/and master/ Ph.D. students 
English level B1/B2/C1 

How to apply :  
Each partner will be responsible by selection of the participants. 
Participants will be selected based on a portofolio that will contain :  
1. CV 
2. Motivation Letter 
3. Essay with topic : Me@futurework  

 


