============= Email template to Higher Education Institutions ===============
Subject: The ESNsurvey 2015 Report is out! The 2016 Questionnaire is online!
Αγαπητέ/-η συνάδελφε,
Επικοινωνώ μαζί σας σχετικά με την κυκλοφορία του ESNsurvey 2015 Report καθώς και του
ερωτηματολογίου της ESNsurvey 2016.
Η ESNsurvey είναι ένα από τα κύρια προγράμματα του Erasmus Student Network από το 2005, το
οποίο έχει στόχο να ερευνήσει τις διαφορετικές εκφάνσεις-οπτικές της κινητικότητας. Η έρευνα
αυτή υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει διαδοθεί σε συνεργασία και με τις 37
χώρες του Erasmus Student Network, (οι σύλλογοι) το οποίο είναι παρόν σε περίπου 500 Ανώτερα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Με την ESNsurvey, στοχεύουμε στη βελτίωση της
ποιότητας αλλά και της ποσότητας της κινητικότητας. Τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε μέσω του
ερωτηματολογίου δημοσιεύονται στην ετήσια αναφορά της ESNsurvey και χρησιμοποιούνται ως
προτάσεις προς τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την κινητικότητα των φοιτητών. Το
ESNsurvey 2015 Report μπορείτε να το βρείτε στο www.esn.org/esnsurvey/2015 και σας
προσκαλούμε να διαβάσετε τα στοιχεία-κλειδιά της έρευνας
Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να διαδώσετε το ερωτηματολόγιο της ESNsurvey 2016 μεταξύ των
φοιτητών
του
ιδρύματός
σας.
Μπορείτε
να
το
βρείτε
διαδικτυακά
στο
www.esn.org/esnsurvey/2016 και μπορεί να συμπληρωθεί από:
1) Προγενέστερους Φοιτητές (φοιτητές που έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα κινητικότητας).
2) Φοιτητές χωρίς προηγούμενη εμπειρία κινητικότητας.
Επιπλέον, παρατίθεται, ως συνημμένο, ένα παράδειγμα mail που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές του Ιδρύματός σας.
Με εκτίμηση,
__________
============= Email template to Homecoming Erasmus students ===============
Subject: The ESNsurvey 2015 Report is out! The 2016 Questionnaire is online!
Αγαπητέ φοιτητή/Αγαπητή φοιτήτρια,
Έχεις ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό για σπουδές; Εάν ναι, τότε μοιράσου την εμπειρία σου
απαντώντας στο ερωτηματολόγιο της ESNsurvey 2016 το οποίο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο
www.esn.org/esnsurvey/2016.
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Το Erasmus Student Network ερευνά πως μπορεί να βελτιώσει το πρόγραμμα Erasmus και
χρειάζεται την πολύτιμη βοήθειά σου. Θα σου πάρει μόνο 25 λεπτά για να το συμπληρώσεις ενώ
παράλληλα θα έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα ταξίδι για δύο άτομα, αξίας 400 ευρώ, σε
οποιοδήποτε προορισμό της Ευρώπης με την TravelBird, μία αδιάβροχη φωτογραφική κάμερα για
να απαθανατίσεις τις επόμενες διακοπές σου ή ένα κουπόνι voucher από την Amazon, αξίας GBP
25, για να το ξοδέψεις όπως εσύ επιθυμείς.
Ευχαριστούμε πολύ για την βοήθειά σου! Να έχεις μία όμορφη μέρα!
______________
============= Email template to Local students ===============
Subject: The ESNsurvey 2015 Report is out! The 2016 Questionnaire is online!
Αγαπητέ φοιτητή/Αγαπητή φοιτήτρια,
Είσαι φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έχει συμμετάσχει ακόμη σε πρόγραμμα κινητικότητας; Τότε,
δώσε μας τους λόγους για τους οποίους δεν έχεις συμμετάσχει και βοήθησέ μας να κάνουμε τα
προγράμματα κινητικότητας πιο προσβάσιμα. Ξόδεψε 15 λεπτά από τον χρόνο σου και
συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο της ESNsurvey 2016 το οποίο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο
www.esn.org/esnsurvey/2016.
Σε ευχαριστούμε πολύ για την βοήθειά σου! Να έχεις μία όμορφη μέρα!
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