
 
 

 

CIVIS Blended Intensive Programmes 

        Δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας! 

 

Ποιους αφορούν: Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων  

Αιτήσεις: ηλεκτρονικά σε φόρμα (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση) 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Αιτήσεις έως 28 Φεβρουαρίου 2023 

Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs; 

 

Τα "Blended Intensive Programs (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- 

μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου 

μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! 

Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος 

μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών. 

 

Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα 

πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση 

καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε 

καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους 

διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος). Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη 

διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά 

προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 

προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα, τα νέα CIVIS 

προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων του CIVIS: 

 Υγεία 

 Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες 

 Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια 

 Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός 

 Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά  

 

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις 14 νέα προγράμματα BIPs που αφορούν το πεδίο των Θετικών Επιστημών & 

Επιστημών Υγείας με έμφαση στις θεματικές ενότητες: «Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια», «Υγεία», «Πόλεις, 

Περιφέρειες, Κινητικότητες», «Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός». 

 

 

 

 



1) Τίτλος: “H2O Pollution: holistic approach and nature based solutions” θεματική ενότητα: «Κλίμα, 

Περιβάλλον, Ενέργεια» 

 

This transnational and transdisciplinary course will focus on two key sustainability challenges of today's 

societies, clean water and energy supply, and will bring together a European team of experts in ecology, 

microbiology, environmental chemistry, pollution assessment, environmental and health risk assessment, 

bioremediation, and waste-to-energy bioprocesses. 

 

Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες 

Επιστημονικά πεδία: Περιβάλλον, Αγροτικής και Αειφόρου Ανάπτυξης, Επιστήμες Υγείας, Γεωγραφία  

Κινητικότητα: 12 - 16 Ιουνίου 2023, Sapienza Università di Roma 

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 5 - 30 Ιουνίου 2023 

ECTS: 3 

Επικοινωνία: marialetizia.costantini@uniroma1.it 

Αιτήσεις: στη φόρμα 

2) Τίτλος: “Environmental challenges facing the Danube River” θεματική ενότητα: «Κλίμα, Περιβάλλον, 

Ενέργεια» 
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Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς φοιτητές  

Επιστημονικά πεδία: Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Περιβάλλον, 

Αγροτικής και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γεωγραφία 

Κινητικότητα: 18 - 22 Σεπτεμβρίου 2023, Sfântu Gheorghe Village (Tulcea), Romania 

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 4 Σεπτεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου 2023 

ECTS: 6 

Επικοινωνία: luminita.marutescu@bio.unibuc.ro 

Αιτήσεις: στη φόρμα 

 

3) Τίτλος: “Understanding Earth” θεματική ενότητα: «Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια» 

 

This blended learning programme covers basic principles of the geosciences and how different geosystems such 

as tectonics, magmatism, climate, surface processes, and geobiology are linked to each other. The course covers 

magmatism, metamorphism, tectonics, structural geology, sedimentation, geobiology, earthquakes, surface 

processes (glacial, river, wind, and hillslope environments), climate, water cycle, and ocean circulation. It is 

based on the course book "Understanding Earth" by John Grotzinger and Thomas H Jordan. 

 

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες 

Επιστημονικά πεδία: Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Περιβάλλον, Αγροτικής και Αειφόρου Ανάπτυξης, 

Γεωγραφία 

Κινητικότητα: 30 Ιουλίου - 5 Αυγούστου 2023, Στοκχόλμη, Σουηδία 

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 8 Μάϊου - 29 Ιουνίου 2023 

ECTS: 6 

Επικοινωνία: alasdair.skelton@geo.su.se 

Αιτήσεις: στη φόρμα 
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4) Τίτλος: “Coastal zone geomorphological interactions: natural vs human-induced factors” θεματική 

ενότητα: «Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια» 

 

The BIP “Coastal zone geomorphological interactions: natural vs human-induced factors” will be hosted by the 

National and Kapodistrian University of Athens. The physical activities of the BIP will be fieldbased, training 

students on various geomorphological risks in coastal zone and various methods and techniques on coastal 

geomorphology and coastal hazards such as storm flood and erosion, beach morphodynamics, coastal 

engineering including nature based solutions, wave processes, palaeotsunamis, relative sea level changes, 

coastal erosion, climate change and adaptation. Trainings will also address human-induced impacts on coastal 

zone. 

 

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες 

Επιστημονικά πεδία: Φυσικές Επιστήμες, Περιβάλλον, Αγροτικής και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γεωγραφία 

Κινητικότητα: 1 - 5 Ιουλίου 2023, Νάξος, Ελλάδα 

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 29 Μαΐου - 29 Ιουνίου 2023 

ECTS: 6 

Επικοινωνία: evelpidou@geol.uoa.gr 

Αιτήσεις: στη φόρμα 
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5) Τίτλος: “From medicinal plants to drug products” θεματική ενότητα: «Υγεία» 

 

 

Over the years, medicinal plants have played a determinant role in drug discovery and therapeutics. 

Accumulated studies have investigated their bioactive chemical constituents and beneficial effects. However, 

important challenges could have emerged in the natural products-based drug discovery and development, which 

are directly associated with their pharmacological activity and efficacy. 

 

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες 

Επιστημονικά πεδία: Φαρμακευτική, Επιστήμες Υγείας 

Κινητικότητα: 2 - 6 Οκτωβρίου 2023, Αθήνα  

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 18 - 29 Σεπτεμβρίου 2023 

ECTS: 4 

Επικοινωνία: skaltsa@pharm.uoa.gr & ktomou@pharm.uoa.gr 

Αιτήσεις: στη φόρμα 

6) Τίτλος: “Drug design and discovery” θεματική ενότητα: «Υγεία» 

 

https://civis.eu/en/civis-courses/from-medicinal-plants-to-drug-products
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Through lectures and laboratory exercises, students will learn and collaborate together forming groups to 

develop their knowledge and skills for the medical and pharmaceutical industry. This Blended Intensive 

Programme encourages learning and research activities in a multi-cultural environment. 

 

Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες 

Επιστημονικά πεδία: Επιστήμες Υγείας, Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μαθηματικά 

Κινητικότητα: 3 - 7 Ιουλίου 2023, Βουκουρέστι, Ρουμανία 

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 3 Μάϊου - 16 Ιουνίου 2023 

ECTS: 5 

Επικοινωνία: luminita.marutescu@bio.unibuc.ro 

Αιτήσεις: στη φόρμα 

7) Τίτλος: “Critical care” θεματική ενότητα: «Υγεία» 

 

 

The Blended Intensive Programme "Critical care" provides students with theoretical knowledge in the form of 

recorded video lectures, suggested reading material and instructional videos as a preparation for the practical 

workshops and simulation trainings during the physical part which will take place in Tübingen, Germany, at the 

University of Tübingen.  

 

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές 

Επιστημονικά πεδία: Επιστήμες Υγείας, Φαρμακευτική 

Κινητικότητα: 3 - 7 Ιουλίου 2023, Tübingen, Γερμανία 

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 5 - 30 Ιουνίου 2023 

ECTS: 3 

Επικοινωνία: CIVIS_BIP_IC@med.uni-tuebingen.de 

Αιτήσεις: στη φόρμα 
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8) Τίτλος: “The science, ethics and governance of human genome editing”, θεματική ενότητα: «Υγεία» 

 

This Blended Intensive Program will explore the ethical implications of this emerging technology, noting the 

scientific and medical possibilities, and the various ethical and legal approaches and implications as well as the 

options for its effective governance and regulation. This Blended Intensive Program will combine lectures by 

experts in the field, alongside extensive interactive deliberative workshops, a one-day symposium, as well as 

activities around Tübingen's historic Old Town (including a visit to the German Castle where DNA was first 

discovered). 

 

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες 

Επιστημονικά πεδία: Επιστήμες Υγείας, Νομική, Κοινωνικές Επιστήμες 

Κινητικότητα: 27 - 31 Ιουλίου 2023, Tübingen, Γερμανία 

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 12 Ιουνίου - 14 Ιουλίου 2023 

ECTS: 3 

Επικοινωνία: oliver.feeney@uni-tuebingen.de 

Αιτήσεις: στη φόρμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://civis.eu/en/civis-courses/the-science-ethics-and-governance-of-human-genome-editing
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9) Τίτλος: “Organoid models in immunology-oncology” θεματική ενότητα: «Υγεία» 

 

Organoids are 3D in vitro cultures forming mini-clusters of cells that self-organise and differentiate to mimic the 

organs from which they are derived. The ability to generate tumor organoids that capture the structure, function, 

cellular and genetic heterogeneity of cancer better than any immortalised cell line was immediately recognised 

as a major breakthrough. 

 

Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες 

Επιστημονικά πεδία: Επιστήμες Υγείας, Φαρμακευτική, Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά 

Κινητικότητα: 3 - 7 Ιουλίου 2023, Μασσαλία, Γαλλία 

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 3 Ιουνίου - 7 Ιουλίου 2023 

ECTS: 6 

Επικοινωνία: fanny.mann@univ-amu.fr, marie-dominique.franco@univ-amu.fr 

Αιτήσεις: στη φόρμα 
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10) Τίτλος: “The role of sport and exercise on mental health”, θεματική ενότητα: «Υγεία» 

 

MHSPA proposal is submitted within the frames of the entrenched relation between PA/sport and mental health 

as well as the numerous reports supporting that physical exercise enhances the therapeutic scheme for people 

suffering from some type of mental disorders. 

 

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές 

Επιστημονικά πεδία: Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

Κινητικότητα: 2 - 6 Οκτωβρίου 2023, Αθήνα  

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 9 Οκτωβρίου - 15 Δεκεμβρίου 2023 

ECTS: 3  

Επικοινωνία: ckarter@phed.uoa.gr 

Αιτήσεις: στη φόρμα 

11) Τίτλος: “Landscapes and Tourism - Exploring the touristscapes of Bucharest” θεματική ενότητα: 

«Πόλεις, Περιφέρειες, Κινητικότητες» 
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This course is about the closely related social phenomena of tourism and landscape and will be examined in the 

context of a summer school in Bucharest. We propose to discuss touristic interrelations in the context of a 

synthesising '-scapes' perspective, in order to be able to more easily connect the study of tourism in its spatial 

logics and effects to the tradition of landscape research on the one hand, and on the other hand to situate it in the 

context of other '-scapes' (such as soundscape, technoscape, cityscape, eventscape or festivalscape), with which 

spatial linkages and unequal distributions are discussed, for example.  

 

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες 

Επιστημονικά πεδία: Επιστήμες Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας, Γεωγραφία, 

Νομική, Κοινωνικές Επιστήμες 

Κινητικότητα: 11 - 15 Σεπτεμβρίου 2023, Βουκουρέστι, Ρουμανία 

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 8 Μάϊου - 19 Ιουνίου 2023 

ECTS: 6 

Επικοινωνία: olaf.kuehne@uni-tuebingen.de 

Αιτήσεις: στη φόρμα 

 

12) Τίτλος: “Making visible the invisibles”, θεματική ενότητα: «Πόλεις, Περιφέρειες, Κινητικότητες» 

 

This Blended Intensive Programme is based on the organisation of an international conference about the main 

topic of the CIVIS Hub "Cities, territories and mobilities": Making visible the invisibles in Cities and Territories, 

hosted at the Université libre de Bruxelles, on 27-29 September 2023. This conference will gather academics, 

students, and practitioners from CIVIS partners, their territories and the international academic community.  

 

Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες 

Επιστημονικά πεδία: Επιστήμες Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας, Γεωγραφία, 

Νομική, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Μάνατζμεντ, Πληροφορική, ΜΜΕ, Τέχνες 

Κινητικότητα: 25 - 29 Σεπτεμβρίου 2023, Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 24 Απριλίου - 5 Μάϊου 2023 

ECTS: 6 

Επικοινωνία: Fanny.Sbaraglia@ulb.be 

Αιτήσεις: στη φόρμα 
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13) Τίτλος: “Digital learning for the development of soft skills”, θεματική ενότητα: «Ψηφιακός και 

Τεχνολογικός Μετασχηματισμός» 

 

This course is organised in 4 sections designed to showcase some pedagogical approaches for an inclusive 

pedagogy toward students with special needs, with an emphasis on approaches adopting the Trialogical 

Learning Approach. 

 

Ποιους αφορά: Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες 

Επιστημονικά πεδία: Κοινωνικές Επιστήμες, Μάνατζμεντ, Πληροφορική, ΜΜΕ, Τέχνες 

Κινητικότητα: 19 - 23 Ιουνίου 2023, Μαδρίτη, Ισπανία 

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 8 - 29 Μάϊου 2023 

ECTS: 3 

Επικοινωνία: elena.garayzabal@uam.es  

Αιτήσεις: στη φόρμα 
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14) Τίτλος: “NANOSUM 2023: International Summer School on Nanosciences & Nanotechnologies”, 

θεματική ενότητα: «Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός» 

 

NANOSUM will offer courses at the state-of-the art from actors of the development of Nanosciences and 

Nanotechnologies. Exchanges between participants will be promoted during open problem activities, group's 

presentations, round tables, speed-dating with industrial professionals, and social events. 

 

Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες 

Επιστημονικά πεδία: Πληροφορική, Νέες Τεχνολογίες 

Κινητικότητα: 18 - 23 Ιουνίου 2023, Μασσαλία, Γαλλία 

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 1 Μαΐου - 21 Ιουλίου 2023 

ECTS: 6 

Επικοινωνία: fabienne.michelini@univ-amu.fr 

Αιτήσεις: στη φόρμα 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

CIVIS BIPs: https://civis.eu/en/blendedintensive-programmes  

Όλα τα προγράμματα: https://civis.eu/en/civis-courses 

Επικοινωνία με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας του ΕΚΠΑ στο e-mail: info-civis@uoa.gr 

Επικοινωνία με την ομάδα του γραφείου CIVIS στο ΕΚΠΑ στο e-mail: civis@uoa.gr
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