ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
Πληροφ. : Γιάγκος Ιγγλέσης
Ταχ. Δ/νση: Μεγ. Αλεξάνδρου 1,
Τ.Κ. 263 34, Κουκούλι, Πάτρα
e-mail: intoffice@teiwest.gr
Tηλ. : 2610314170 / Fax: 2610643060
Ιστοσελίδα: http://www.teiwest.gr

Πάτρα, 06-10-2016

Προς: Ιστοσελίδες ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Γραμματείες Τμημάτων
Ιστοσελίδες Τμημάτων
Ακαδημαϊκούς Συντονιστές
Προγράμματος Erasmus+
Kοιν: Αν. Πρόεδρο Δ.Ο.Υ. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Προέδρους Τμημάτων
ΕΛΚΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17
Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι δέχεται αιτήσεις
φοιτητών για μετακίνηση σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω υποτροφίας
ERASMUS+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση σε επιλέξιμους φορείς στο εξωτερικό για το
Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 από 06-10-2016 έως 31-10-2016.
Όλες οι αιτήσεις κατατίθενται ή ταχυδρομούνται στο κεντρικό Πρωτόκολλο του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου)
για το:
Tμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
(Πάτρα, Κτήριο ΣΕΥΠ, 2ος όροφος).
Επίσης, το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Erasmus, ενημερώνει ότι δέχεται
αιτήσεις για μετακίνηση με υποτροφία ERASMUS+ . Επιλέξιμα είναι:
•

Μελη ΕΠ για διδασκαλία ή επιμόρφωση

•

Μελη ΔΠ και ΕΤΠ για επιμόρφωση

Ώρες επικοινωνίας:
Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00 π.μ.- 13.00 μ.μ.
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1. Κριτήρια Γενικής Συμμετοχής Φοιτητών- Φοιτητριών
Α) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα ERASMUS + έχουν φοιτητές/τριες που:
•
•
•

είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+.
είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή μόνιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα.
διανύουν τουλάχιστον το Γ΄ εξάμηνο σπουδών τους.

Β) ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Επιτυχής ολοκλήρωση κατά 80% των μαθημάτων Α και Β εξαμήνου του πρώτου έτους.
2. Κατοχή πιστοποιητικού-ών γνώσης ξένης γλώσσας. Ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας
κρίνεται το επίπεδο Β1. Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα που γίνονται τα μαθήματα
στο Φορέα υποδοχής. Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους αντίστοιχους τίτλους
σπουδών. Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο
γλωσσομάθειας.
3. Αξιολόγηση φοιτητικής επίδοσης. Ο μέσος όρος βαθμού της αναλυτικής βαθμολογίας θα
αξιολογηθεί ανάλογα σε περιπτώσεις ισοδύναμων φοιτητών στα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής.
4. Αξιολόγηση υψηλών κινήτρων συμμετοχής των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Erasmus+ .
5. Ειδικά για την πρακτική άσκηση, βασικά κριτήρια επιλογής κατά προτεραιότητα είναι:
η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης να καλύπτει το υποχρεωτικό διάστημα των έξι
μηνών και να μην έχει πραγματοποιηθεί άλλη πρακτική άσκηση κατά το παρελθόν.
2. Δικαιολογητικά
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και θεωρούν ότι καλύπτουν τα βασικά κριτήρια
επιλογής, καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (βλέπε συνημμένο αρχείο)
β) Βεβαίωση σπουδών (στην οποία να εμφανίζεται το τρέχον εξάμηνο φοίτησης)
γ)Βεβαίωση δικαιώματος πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (μόνο για όσους αιτούνται
υποτροφίας Erasmus+ για πρακτική άσκηση)
δ) Αναλυτική βαθμολογία
ε) Φωτοαντίγραφα των πτυχίων της ξένης γλώσσας που κατέχουν.
στ) Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά και στα αγγλικά (υπόδειγμα Europass βλέπε ιστότοπο):
http://www.europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae)
ζ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
η) Φωτογραφία (επισυναπτόμενη ή ενσωματωμένη στην αίτηση)
θ) Έγγραφο αποδοχής (letter of acceptance) για σπουδές ή πρακτική απ’ το φορέα υποδοχής
(Ίδρυμα, φορέας ή επιχείρηση του εξωτερικού) μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ήδη
προσυμφωνία.
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ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
1. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν απ’ τα Τμήματα τους, θα ειδοποιηθούν στη συνέχεια από το
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων με email, ώστε να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τα
ειδικά έντυπα Erasmus στην αγγλική γλώσσα που αφορούν την εγγραφή, τη δήλωση μαθημάτων,
τη συμφωνία μάθησης για σπουδές ή πρακτική κτλ. (application form, learning agreement /
training agreement etc.).
2. Σε ορισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού η υποβολή των παραπάνω εγγράφων γίνεται on
line. Αυτό θα το διαπιστώσουν οι φοιτητές επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που τους
ενδιαφέρει, στη λίστα με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.
Επίσης, θα πρέπει να προσέξουν την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων
(application deadline) ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές αιτήσεις τους στα ΑΕΙ του
εξωτερικού.
3. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάποιες από τις συνεργασίες δεν είναι ενεργές και
οι Συντονιστές των Τμημάτων οφείλουν να ανανεώνουν τις υπάρχουσες συμφωνίες και να
δημιουργούν νέες. Όσοι φοιτητές έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν είτε μέσω του προγράμματος
LLP Erasmus (2007-2013) είτε μέσω του Erasmus+, έχουν το δικαίωμα εκ νέου μετακίνησης,
χωρίς να ξεπερνούν το ανώτατο όριο που συνολικά είναι 12 μήνες.
4. Όσον αφορά τη γλώσσα διδασκαλίας στο Ίδρυμα υποδοχής, επισημαίνεται ότι στα περισσότερα
Πανεπιστήμια η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε κάποια
Πανεπιστήμια της Γαλλίας, της Ιταλίας και σε ορισμένα της Γερμανίας, της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας, τα μαθήματα προσφέρονται στην Εθνική γλώσσα δηλ. Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά,
Ισπανικά και Πορτογαλικά. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερωθούν οι αιτούντες φοιτητές
σε ποια γλώσσα προσφέρονται τα μαθήματα και να προσέξουν επίσης το επίπεδο γλωσσομάθειας
που σε ορισμένα Πανεπιστήμια είναι το Β2 καθώς θα κληθούν εφόσον επιλεχθούν να
πιστοποιήσουν τη γλωσσική επάρκεια του Ιδρύματος Υποδοχής μέσα από σχετικό test αξιολόγησης
μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+ OLS – On line Linguistic
Support).
5. Οι φοιτητές στη Συμφωνία Σπουδών (learning agreement) πρέπει να συμπληρώνουν
τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες (ECTS) το εξάμηνο. Οι φοιτητές που διανύουν μεγαλύτερα
εξάμηνα σπουδών, πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό μαθημάτων, ώστε να συμπληρώνουν τον
απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων (20 ECTS).
6. Τα ποσά με τη μηνιαία επιχορήγηση του φοιτητή ανά χώρα υποδοχής του προγράμματος
Erasmus+ για σπουδές και πρακτική υπάρχουν στο σχετικό ενημερωτικό έντυπο (βλέπε
συνημμένο αρχείο).
7. Για τους φοιτητές – φοιτήτριες με σοβαρή αναπηρία, προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία
για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας.
8. Για τους επιλεγέντες θα ακολουθήσει ενημερωτική συνάντηση για τη διαδικασία ένταξής τους
στο πρόγραμμα, την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται, για τη συμπλήρωση των
συμβάσεων του ΙΚΥ που θα ακολουθήσει, χρήσιμες πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο της
επιλογής τους και την επίλυση οιονδήποτε αποριών που θα προκύψουν.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Δρ Βασίλης Τριανταφύλλου
Καθηγητής
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