ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
-----ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Τ.)
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΗ
------

Ππόγπαμμα
Για Βίος Μάθηζη
Οδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Σνκεαθνχ
πξνγξάκκαηνο

Erasmus
γηα ηα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο

Έηνο χκβαζεο 2010
(Αθαδεκατθφ Έηνο 2010/11)

1. Erasmus – Νέα οπολογία και πόλοι
ην παξφλ θεθάιαην ππελζπκίδεηαη ε βαζηθή νξνινγία θαη νη ξφινη πνπ εηζήρζεζαλ
κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζε γηα ην Erasmus. Γηα γεληθφηεξε
ελεκέξσζε, φινη νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζηελ Δπίζεκε
Απφθαζε ηεο Δ.Δ. γηα ην Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ
πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζε.
Oη φξνη αλαθέξνληαη θαη ζηα Αγγιηθά γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο.
1.1. «Πανεπιζηημιακόρ Φάπηηρ Erasmus (Γιεςπςμένορ)/ Erasmus (Extended)
University Charter» (EUC):
Ο Παλεπηζηεκηαθφο Υάξηεο Erasmus (EUC) παξέρεη ην γεληθφ πιαίζην γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα
Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus. Ο
Παλεπηζηεκηαθφο Υάξηεο Erasmus (EUC) ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή. Απνηειεί πξναπαηηνχκελν πξνθεηκέλνπ ην Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο
λα:
Οξγαλψζεη ηελ θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ, ηελ θηλεηηθφηεηα δηδαθηηθνχ θαη
άιινπ πξνζσπηθνχ, λα πξαγκαηνπνηήζεη Δληαηηθά Γισζζηθά Μαζήκαηα
Erasmus (EILCs) θαη Δληαηηθά Πξνγξάκκαηα (IPs), λα αλαιάβεη
πξνπαξαζθεπαζηηθέο επηζθέςεηο (γηα ηηο δξάζεηο απηέο, ε αίηεζε
επηρνξήγεζεο απνζηέιιεηαη ζηελ ΔΜ),
- Τπνβάιεη αίηεζε γηα Πνιπκεξή ζρέδηα, Γίθηπα, πλνδεπηηθά κέηξα (γηα ηηο
δξάζεηο απηέο, ε αίηεζε επηρνξήγεζεο απνζηέιιεηαη ζηελ Executive Agency
ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο (EACEA).
O Υάξηεο απνλέκεηαη κε ηζρχ έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο Πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ
Μάζεζε (2013).
-

Τπάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά είδε Υάξηε:
Ο «Απιφο Παλεπηζηεκηαθφο Υάξηεο Erasmus» - Standard Erasmus University
Charter - εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο Ιδξπκάησλ πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ αίηεζε
γηα ρξεκαηνδφηεζε Erasmus γηα θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο θαη γηα
δξαζηεξηφηεηεο δηεζληθήο θηλεηηθφηεηαο γηα πξνζσπηθφ θαη/ή γηα λα είλαη
ζπληνληζηέο νκίινπ πνπ θάλεη αίηεζε γηα εληαηηθά πξνγξάκκαηα, πνιπκεξή
ζρέδηα, δίθηπα ή ζπλνδεπηηθά κέηξα Erasmus.
Ο «Γηεπξπκέλνο Παλεπηζηεκηαθφο Υάξηεο Erasmus» (κφλνλ γηα ηνπνζεηήζεηο
θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε) - Extended Erasmus University Charter
(student placements only) εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο Ιδξπκάησλ πνπ επηζπκνχλ
λα θάλνπλ αίηεζε κφλνλ γηα ρξεκαηνδφηεζε Erasmus γηα δηεζληθέο
ηνπνζεηήζεηο θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε.
Ο «Γηεπξπκέλνο Παλεπηζηεκηαθφο Υάξηεο Erasmus» (Standard Charter and
student placements) (Απιφο Υάξηεο θαη ηνπνζεηήζεηο θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή
άζθεζε) εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο Ιδξπκάησλ πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ αίηεζε
γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη ηφζν απφ ηνλ Απιφ φζν θαη απφ ην
Γηεπξπκέλν Υάξηε Erasmus (κφλνλ γηα ηνπνζεηήζεηο θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή
άζθεζε)
1.2. «Όμιλορ για ηην Τοποθέηηζη Φοιηηηών ζε Δπισειπήζειρ για
Ππακηική Άζκηζη/Placement Consortium»:
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Ωο Όμιλορ για ηην Τοποθέηηζη Φοιηηηών ζε Δπισειπήζειρ για Ππακηική
Άζκηζη/ Placement Consortium λνείηαη κηα νκάδα, ηελ νπνία ζπλζέηνπλ Ιδξχκαηα
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θάηνρνη Γηεπξπκέλνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Υάξηε Erasmus θαη
ελδερνκέλσο θαη άιινη νξγαληζκνί (επηρεηξήζεηο, ελψζεηο, Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα,
άιια ηδξχκαηα, θιπ.), πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπφ λα θαηαζηνχλ επθνιφηεξεο νη
ηνπνζεηήζεηο θνηηεηψλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο γηα πξαθηηθή άζθεζε. Οη
πεξηζζφηεξνη Όκηινη δελ είλαη νη ίδηνη λνκηθά πξφζσπα, αιιά ζηεξίδνληαη ζηα κέιε
πνπ ηνπο απαξηίδνπλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα λνκηθνχ
πξνζψπνπ. Οη Όκηινη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε κπνξεί λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο.
Γηα δηνηθεηηθνχο ιφγνπο, ε θαλνληθή δηάξζξσζε ελφο Οκίινπ νξίδεηαη σο εμήο:
Σςνηονιζηήρ ηος Ομίλος/ Coordinator είλαη ν νξγαληζκφο πνπ είλαη επηθεθαιήο
ηνπ. Σν λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ κπνξεί λα είλαη ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ δηθαίνπ θαη ην
είδνο ηνπ κπνξεί λα είλαη εκπνξηθφ επηκειεηήξην, έλσζε/ζχιινγνο, Ίδξπκα
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, άιιν ίδξπκα, επηρείξεζε, θιπ. Γηα ηελ ΔΜ, ν ζπληνληζηήο
ηνπ Οκίινπ είλαη ν δηθαηνχρνο, ν νπνίνο θέξεη ηελ δηνηθεηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
επζχλε γηα φια ηα κέιε. Ο ζπληνληζηήο ηνπ Οκίινπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή
αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ γηα ηνπνζεηήζεηο θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus θαζψο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ
αληίζηνηρσλ θνλδπιίσλ θαη ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ. Ο ζπληνληζηήο
ηνπ Οκίινπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ελεξγφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία επαθψλ κε
επηρεηξήζεηο, ηελ εχξεζε επθαηξηψλ γηα ηνπνζεηήζεηο θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε
θαζψο θαη ζε ελέξγεηεο ελεκέξσζεο, πξνψζεζεο, θιπ.
Πέξαλ ηνπ ζπληνληζηή, ν Όκηινο κπνξεί λα δηαζέηεη δχν είδε εηαίξσλ:
Ιδπύμαηα Ανώηαηηρ Δκπαίδεςζηρ – Δηαίποι/ Ηigher education institutions.
Πξφθεηηαη γηα ηα ηδξχκαηα απνζηνιήο. Κάζε Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο –
Δηαίξνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πνηφηεηα, ην πεξηερφκελν θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ.
Λοιποί Δηαίποι/ Other partners. «Λνηπνί Δηαίξνη» είλαη νπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο,
ν νπνίνο δελ είλαη Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, δειαδή: ελψζεηο/ζχιινγνη,
ηδξχκαηα, δίθηπα, επηρεηξήζεηο, θιπ. Μπνξνχλ λα επηηεινχλ δηάθνξνπο ξφινπο ζηελ
πινπνίεζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ γηα πξαθηηθή άζθεζε.
Η ειάρηζηε απαηηνχκελε ζχλζεζε ελφο Οκίινπ για ηην Τοποθέηηζη Φοιηηηών ζε
Δπισειπήζειρ για Ππακηική Άζκηζη πεξηιακβάλεη έλα ζπληνληζηηθφ ίδξπκα θαη
απφ έλα ηνπιάρηζηνλ Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο - Δηαίξν. Κάζε Ίδξπκα
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο – Δηαίξνο ζα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ ζπληνληζηή ηνπ
Οκίινπ, ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδνληαη νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο θαζψο θαη νη
ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο. Θέκαηα, φπσο νη κεραληζκνί
πξνεηνηκαζίαο, ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο
ησλ θνηηεηψλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο.
1.3. «Πιζηοποιηηικό Ομίλος για Ππακηική Άζκηζη Erasmus/ Erasmus
Consortium Placement Certificate»: Σν Πηζηνπνηεηηθφ πξαθηηθήο άζθεζεο
Erasmus απαηηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπνζεηήζεσλ θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε
απφ νκίινπο.
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To Πηζηνπνηεηηθφ πξαθηηθήο άζθεζεο Erasmus, ην νπνίν απνλέκεηαη απφ ηελ Δ.Μ.
αλαγλσξίδεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα
ππνβάιεη αίηεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο Erasmus. To
Πηζηνπνηεηηθφ πξαθηηθήο άζθεζεο Erasmus απνλέκεηαη ζε έκπεηξνπο Οκίινπο γηα 3
ρξφληα, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κε ιήμε ηζρχνο ην έηνο 2013. Γηα ηνπο λένπο
Οκίινπο ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ή επηηεχγκαηα, ην Πηζηνπνηεηηθφ απνλέκεηαη
κφλνλ γηα ηελ επφκελε αθαδεκατθή ρξνληά.
1.4. Η «Σύμβαζη Ππακηικήρ Άζκηζηρ»/ Placement Agreement είναι η ζύμβαζη
πος ςπογπάθεηαι από ηο ίδπςμα ςποδοσήρ και ηο θοιηηηή και έσει ηα εμήο δχν (2)
παξαξηήκαηα:
(1) Σε «Σςμθωνία Ππακηικήρ Άζκηζηρ/ Training Agreement» («αληίζηνηρε»
ηεο πκθσλίαο πνπδψλ γηα ηηο ζπνπδέο), είλαη έλα αηνκηθφ έγγξαθν ζην
νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: εξγαζία ή πξφγξακκα εξγαζίαο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί, ηα πηζαλά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, δει. γλψζεηο,
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηεζνχλ, πξφβιεςε γηα
επηκειεηή/επηβιέπνληα αληηζηνηρία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε ηηο ζπνπδέο/
πηπρίν ηνπ θνηηεηή, αλαγλψξηζε πνπ ζα δνζεί θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, θιπ. Πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ ηα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο λα αλαπηχμνπλ ηε δξάζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε πκθσλία
Πξαθηηθήο Άζθεζεο απφ ην 2009 πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ππνζηήξημε πνπ κπνξεί λα παξάζρεη έλα Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο –
εηαίξνο ζηε ρψξα ππνδνρήο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη κε ηελ επνπηεία
(monitoring) ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Η δηκεξήο ζχκβαζε κπνξεί, θαηά
ζπλέπεηα, λα πεξηιακβάλεη θαη ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ζχκπξαμε ζρεηηθά κε
ηνπνζεηήζεηο γηα πξαθηηθή άζθεζε. Σέηνηνπ είδνπο ππνζηήξημε κπνξεί λα
παξαζρεζεί θαη απφ ην ζπληνληζηή ελφο νκίινπ. Η «Γέζμεςζη Ποιόηηηαρ»,
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πκθσλίαο Πξαθηηθήο Αζθεζεο, είλαη ην
ηππνπνηεκέλν έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ
κεξψλ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Καη (2) ηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
.
1.5. «Κινηηικόηηηα με ζκοπό ηη διδαζκαλία/ mobility for teaching assignments»:
πξφθεηηαη γηα ηελ θηλεηηθφηεηα δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ Ιδξχκαηα Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο θαη πξνζσπηθνχ απφ επηρεηξήζεηο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ
ηε δηδαζθαιία ζε ίδξπκα - εηαίξν ηνπ εμσηεξηθνχ.
1.6. «Κινηηικόηηηα με ζκοπό ηην επιμόπθωζη ηος πποζωπικού/ mobility for
staff training»: αθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα δηδαθηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ
Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε ζθνπφ λα επηκνξθσζνχλ.
1.7. «Ππόγπαμμα διδαζκαλίαρ/ Teaching programme»: ε επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ
ζα ιάβνπλ επηρνξήγεζε γηα θηλεηηθφηεηα κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη
βάζεη ζχληνκνπ «Πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο» πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη. Σν
πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, θαηά βάζε, ηα αθφινπζα:
ζηφρνπο θαη πξνζηηζέκελε αμία ηεο θηλεηηθφηεηαο, πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο
δηδαζθαιίαο, αλακελφκελα απνηειέζκαηα.
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1.8. «Σσέδιο επγαζίαρ/ Work plan»: ε επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα ιάβνπλ
επηρνξήγεζε πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνχλ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη «ρεδίνπ
εξγαζίαο» πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη. Σν πξφγξακκα εξγαζίαο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη, θαηά βάζε, ηα αθφινπζα: γεληθφ ζηφρν θαη ζθνπνχο, αλακελφκελα
απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ πξφζζεηε εκπεηξνγλσκνζχλε/ηθαλφηεηεο πνπ ζα
απνθηεζνχλ, πξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη, εη δπλαηφλ, πξφγξακκα πεξηφδνπ
δξαζηεξηφηεηαο.
1.9. «Δπηρείξεζε»: Πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηιέμηκε, κηα επηρείξεζε πξέπεη λα
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ πνπ πεξηέρεηαη ζηε λνκηθή βάζε ηνπ LLP (άξζξν 2, αξ.
25): «επηρείξεζε»: θάζε δεκφζηα ή ηδησηηθή επηρείξεζε πνπ έρεη νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ην λνκηθφ θαζεζηψο ή ηνλ νηθνλνκηθφ
ηνκέα ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο". Ο
νξηζκφο ηεο "επηρείξεζεο" ππνδειψλεη φηη, εθηφο απφ εηαηξίεο, Ιδξχκαηα Αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο, εξεπλεηηθά θέληξα, νη απηναπαζρνινχκελνη, νη νηθνγελεηαθέο
επηρεηξήζεηο, νη ζπκπξάμεηο θαη νη ζχιινγνη/ελψζεηο πνπ έρνπλ ηαθηηθέο νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ επηρεηξήζεηο. Ο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο
είλαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη ε λνκηθή κνξθή.
1.10. Ακπωνύμια πος θα σπηζιμοποιούνηαι:
SM: θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ (γηα ζπνπδέο θαη πξαθηηθή άζθεζε)
SMS: θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο
SMP: θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε
ST: θηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ (γηα δηδαζθαιία θαη επηκφξθσζε)
STA: θηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ γηα δηδαζθαιία (πξψελ TS)
STT: θηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ γηα επηκφξθσζε
OM: νξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο

2. Κινηηικόηηηα και ςποζηήπιξη ηηρ κινηηικόηηηαρ: ζσέζειρ μεηαξύ
Δθνικήρ Μονάδαρ και Ιδπςμάηων Ανώηαηηρ Δκπαίδεςζηρ
/Ομίλων
2.1. Υποβολή αιηήζεων από επιλέξιμα Ιδπύμαηα Ανώηαηηρ Δκπαίδεςζηρ ππορ
ηην ΔΜ για κονδύλια πος αθοπούν ηην κινηηικόηηηα θοιηηηών και πποζωπικού
και ηην οπγάνωζη ηηρ κινηηικόηηηαρ
1. Υξεκαηνδφηεζε γηα ηε ζπλήζε θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ θαη θηλεηηθφηεηα
πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κφλν Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο πνπ
δηαζέηνπλ Απιφ Παλεπηζηεκηαθφ Υάξηε Erasmus (EUC) ή Γηεπξπκέλν
Παλεπηζηεκηαθφ Υάξηε Erasmus (Απιφ Υάξηε θαη ηνπνζεηήζεηο θνηηεηψλ γηα
πξαθηηθή άζθεζε). Δάλ ε θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ αθνξά πξαθηηθή άζθεζε, ην
Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο απαηηείηαη λα δηαζέηεη Γηεπξπκέλν Παλεπηζηεκηαθφ
Υάξηε Erasmus.
2. Σα Ιδξχκαηα ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζηελ ΔΜ ηεο ρψξαο ηνπο,
ρξεζηκνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα επίζεκα έληππα αηηήζεσλ.

Oδεγφο Erasmus 2010

5

3.

‘Eλα Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη αίηεζε
γηα ππνηξνθίεο θνηηεηψλ κέζσ δχν δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ: α) απεπζείαο ζηελ
ΔΜ σο κεκνλσκέλν Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (γηα ηελ πεξίπησζε είηε
ησλ ζπνπδψλ ή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο), β) (ζηελ πεξίπησζε ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο) κέζσ Οκίινπ, ηνπ νπνίνπ ην ζπγθεθξηκέλν Ίδξπκα είλαη κέινο. Δίλαη
δπλαηφλ λα γίλεη ηαπηφρξνλε ρξήζε θαη ησλ δχν ηξφπσλ απφ έλα κεκνλσκέλν
Σκήκα ή ρνιή. ε θάζε πεξίπησζε, ην Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο/Σκήκα
παξακέλεη ππεχζπλν λα εκπνδίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ δχν πεγέο ελφο
δηθαηνχρνπ φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη δχν ηξφπνη ππνβνιήο αίηεζεο ην ίδην
αθαδεκατθφ έηνο.

2.2. Υποβολή αιηήζεων από επιλέξιμοςρ Ομίλοςρ ππορ ηην ΔΜ για
ηοποθέηηζη θοιηηηών για ππακηική άζκηζη
4. Καηά γεληθφ θαλφλα, ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο κε ζθνπφ
ηελ πξαθηηθή άζθεζε ιακβάλνπλ κφλν νη Όκηινη πνπ δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ
Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus ελ ηζρχ πνπ απνλεκήζεθε πξνγελέζηεξα ή ην νπνίν ζα
ηνπο απνλεκεζεί σο απνηέιεζκα ηεο ηξέρνπζαο αίηεζήο ηνπο.
5. Οη Όκηινη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζηελ ΔΜ ηεο ρψξαο ηνπο,
ρξεζηκνπνηψληαο επίζεκν έληππν ππνβνιήο αίηεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη
πεξηγξαθή ηνπ Οκίινπ, ηθαλφηεηεο απφ πιεπξάο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο θαζψο θαη
ηε ζρεηηθή εκπεηξία ηνπ Οκίινπ. Απηφ ην κέξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
αμηνιφγεζε πξνθεηκέλνπ λα απνλεκεζεί ην Πηζηνπνηεηηθφ Οκίινπ γηα πξαθηηθή
άζθεζε Erasmus ζε Οκίινπο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηέηνην Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ. Σν
άιιν κέξνο ηνπ έληππνπ ππνβνιήο αίηεζεο πεξηιακβάλεη ηνλ αηηνχκελν αξηζκφ
ηνπνζεηήζεσλ γηα πξαθηηθή άζθεζε. .
2.3.
2.3.1.

Γιαπανεπιζηημιακέρ ζςμθωνίερ (καλούμενερ και διμεπείρ ζςμθωνίερ)
Κινηηικόηηηα μεηαξύ Ιδπςμάηων Ανώηαηηρ Εκπαίδεςζηρ

6. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο
ζα ιακβάλνπλ ρψξα βάζεη δηαπαλεπηζηεκηαθήο ζπκθσλίαο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ
Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ δηαζέηεη
Παλεπηζηεκηαθφ Υάξηε Erasmus ζε ηζρχ.
7. Πξφηππν κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ζχλαςε δηαπαλεπηζηεκηαθψλ
ζπκθσληψλ δηαζέηεη ε ΔΜ ζηα Ιδξχκαηα.
8. Η ΔΜ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Ιδξχκαηα, ζα δηαζθαιίζεη φηη νη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο
πνπ ιακβάλνληαη κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο
δηαπαλεπηζηεκηαθήο ζπκθσλίαο είλαη αμηφπηζηεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα θαη
δελ παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο ξπζκίζεηο ζα
πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηεο θηλεηηθφηεηαο
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
2.3.2. Κινηηικόηηηα
επισειπήζεων
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Ανώηαηηρ

Εκπαίδεςζηρ

και

9. Γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε, δελ απαηηείηαη ε ζχλαςε δηαπαλεπηζηεκηαθψλ
ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ Ιδξχκαηνο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο απνζηνιήο θαη ηεο
επηιέμηκεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ ππνδνρήο (πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα άιιν
Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο), δεδνκέλνπ φηη ηα δχν απηά κέξε δεζκεχνληαη
λνκηθά απφ ηε αηνκηθή πκθσλία Πξαθηηθήο Άζθεζεο πνπ ζπλάπηνπλ ηα 3
εθάζηνηε εκπιεθφκελα κέξε θαη ε νπνία απνηειεί παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο
πξαθηηθήο άζθεζεο κεηαμχ ηνπ Ιδξχκαηνο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ θνηηεηή.
2.4. Σςμπληπωμαηικόηηηα ςποηποθιών Erasmus και εθνικών ππογπαμμάηων
οικονομικήρ ζηήπιξηρ
10. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο παξακνλήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ, νη θνηηεηέο ζα
εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ εζληθέο ππνηξνθίεο ή δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη γηα
ζπνπδέο ζην ίδξπκα ηεο ρψξαο ηνπο.
2.5.

Οικονομικοί κανόνερ για ηην κινηηικόηηηα θοιηηηών

11. Η ππνηξνθία ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ ηεο πεξηφδνπ
ζπνπδψλ ή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην εμσηεξηθφ. Σν χςνο ηεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ
ΔΜ, ππνινγίδεηαη αλά κήλα θαη θαηαβάιιεηαη σο θαη’ απνθνπήλ πνζφ, ζην ζχλνιφ
ηεο θαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζην εμσηεξηθφ.
12. Σν κέζν κεληαίν πνζφ γηα ηνπνζεηήζεηο θνηηεηψλ ζε επηρεηξήζεηο γηα πξαθηηθή
άζθεζε ζα είλαη πςειφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ πξνβιεπφκελνπ γηα πεξηφδνπο ζπνπδψλ,
δεδνκέλνπ φηη ε επηρείξεζε ζηελ ρψξα ππνδνρήο κπνξεί λα κελ πξνζθέξεη ηηο
δηεπθνιχλζεηο πνπ ζπλήζσο δηαζέηνπλ ηα παλεπηζηήκηα ππνδνρήο.
13. Οη θνηηεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο (παξάξηεκα XII) δηθαηνχληαη ην αλψηαην πνζφ
πνπ θαζνξίδεη ε Δ.Δ. ζηελ Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ 2010 (παξάξηεκα X).
Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ν θνηλσληθννηθνλνκηθφο παξάγνληαο θαηά ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, νη
θνηηεηέο ησλ νπνίσλ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο 5.000 επξψ θαηά
ην πιένλ πξφζθαην νηθνλνκηθφ έηνο, δηθαηνχληαη πξνζαχμεζε 50 επξψ αλά κήλα επί
ηεο κεληαίαο επηρνξήγεζεο ηνπ θνηηεηή φπσο νξίδεηαη απφ ηελ ΔΜ αλά ρψξα
ππνδνρήο (παξάξηεκα VIΙΙ), εθφζνλ ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ έιαβε ην Ίδξπκά
ηνπο, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ΔΜ - Ιδξχκαηνο επαξθεί γηα ην ζθνπφ απηφ, εθφζνλ
ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη αηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή
ελίζρπζε δελ επαξθεί, δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο κε ρακειφηεξν
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.
14. Μία πεξίνδνο πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ κπνξεί ΚΑΣ’ ΔΞΑΙΡΔΗ λα
εθηείλεηαη ζε δχν δηαδνρηθέο πεξηφδνπο ζχκβαζεο ΔΜ-Ιδξχκαηνο γηα ηα έηε Ν θαη
Ν+11, αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αξρίζεη πξηλ ηελ 1 Ινπλίνπ ηνπ έηνπο Ν +
1 θαη λα ιήμεη ζηηο 31 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο Ν+1 ην αξγφηεξν. ηελ πεξίπησζε απηή,

1

Γηα παξάδεηγκα, κία πεξίνδνο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ Μάξηην κέρξη ηνλ
Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2011 εκπίπηεη κεξηθψο ζηελ πεξίνδν ησλ ζπκβάζεσλ ΔΜ-Ιδξχκαηνο γηα ηα έηε
2010 θαη 2011 αληίζηνηρα.
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ε ππνηξνθία γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο ΔΜ-Ιδξχκαηνο γηα ην έηνο Ν.
2.6. Οικονομικοί κανόνερ για ηην κινηηικόηηηα διδακηικού και άλλος
πποζωπικού
15. Οη νηθνλνκηθνί θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα δχν είδε θηλεηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ
είλαη νη ίδηνη. Η ππνηξνθία ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηαμηδίνπ θαη ησλ
δαπαλψλ δηαβίσζεο ηεο πεξηφδνπ δηδαζθαιίαο ή επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην
εμσηεξηθφ, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ θαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο :
- Οη δαπάλεο δηαβίσζεο ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ εκεξήζησλ ή εβδνκαδηαίσλ
πνζψλ απνδεκίσζεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΔΜ (παξάξηεκα IX). Σν πξνζσπηθφ
κε εηδηθέο αλάγθεο (παξάξηεκα XII) δηθαηνχηαη ην αλψηαην πνζφ πνπ θαζνξίδεη ε
Δ.Δ. ζηελ Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ 2010 (παξάξηεκα XI). Οη δαπάλεο
απηέο θαηαβάιινληαη σο θαη’ απνθνπήλ πνζφ.
- Σα έμνδα ηαμηδίνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ εθηηκψκελσλ (ex-ante) ή ησλ
πξαγκαηηθψλ (ex-post) δαπαλψλ ηαμηδίνπ. Οη ελ ιφγσ δαπάλεο θαηαβάιινληαη
βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ εμφδσλ, ζην πνζνζηφ ή έσο ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ πνπ
νξίδεη ην Ίδξπκα-Γηθαηνχρνο.
2.7.

Οικονομικοί Κανόνερ για ηην Οπγάνωζη Κινηηικόηηηαρ

2.7.1

Ποζό ςποηποθίαρ ανά μεηακινούμενο άηομο – κλίμακερ μοναδιαίος
κόζηοςρ

16. Η επηρνξήγεζε ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο νξγάλσζεο ηεο
θηλεηηθφηεηαο θαη ππνινγίδεηαη φπσο αλαιχεηαη ζην παξάξηεκα XIV Καηανομή
κοινοηικήρ επισοπήγηζηρ LLP/Erasmus 2010/2011.
2.7.2 Οικονομική ζςνειζθοπά ζηιρ δαπάνερ
ζςμπεπιλαμβανομένων ηων δαπανών ECTS

οπγάνωζηρ

κινηηικόηηηαρ,

17. Η επηρνξήγεζε γηα ηελ Οξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο απνηειεί ζπλεηζθνξά γηα
φιεο ηηο δαπάλεο ησλ Ιδξπκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε
ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ, εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ,
αλεμαξηήησο ηεο θχζεο ηνπο, εθηφο απφ ηηο δαπάλεο αζθάιηζεο εμεξρφκελσλ
θνηηεηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: επηινγή θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ, καζήκαηα
γιψζζαο, πιεξνθφξεζε θαη αξσγή ζηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ, αθαδεκατθέο
θαη νξγαλσηηθέο δηεπζεηήζεηο κε ηα Ιδξχκαηα-εηαίξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
επηζθέςεσλ, δηεπζεηήζεηο γηα ηελ επνπηεία ησλ εμεξρφκελσλ θνηηεηψλ, νξγάλσζε
ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ επηζηξέθνπλ, εηδηθέο
δηεπζεηήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηνπνζεηήζεσλ θνηηεηψλ γηα
πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο, βιέπεηε θαη ηνλ κε εμαληιεηηθφ θαηάινγν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο LLP. Η επηρνξήγεζε κπνξεί επίζεο
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS). Σν πνζφ
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θαηαβάιιεηαη σο θαη’ απνθνπήλ πνζφ. Ωο απφδεημε ηεο νξγάλσζεο ηεο
θηλεηηθφηεηαο, ην Ίδξπκα ζα ππνβάιεη ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ θαηάινγν ησλ
εμεξρνκέλσλ. Δπεηδή ε επηρνξήγεζε γηα ηελ Οξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο βαζίδεηαη
ζε θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο, ηα Ιδξχκαηα δελ νθείινπλ λα δηθαηνινγήζνπλ, ζε
πεξίπησζε ειέγρνπ, ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, αιιά πξέπεη κφλνλ λα
απνδείμνπλ φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ γελλνχλ ην δηθαίσκά ηνπο
ζηελ επηρνξήγεζε γηα ηελ Οξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο (δειαδή λα απνδείμνπλ ηελ
αιήζεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ θηλεηηθνηήησλ εμεξρνκέλσλ (θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ)
θαη ηνπ εηζεξρφκελνπ πξνζθιεζέληνο απφ επηρεηξήζεηο πξνζσπηθνχ.
18. ΟΜ θαη αζθάιηζε: Οη δαπάλεο αζθάιηζεο πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηνπο ίδηνπο
ηνπο θνηηεηέο απφ ηελ ππνηξνθία Erasmus (ππελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ
Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ ηνπ 2007, νη δαπάλεο απηέο θαιχπηνληαλ αθφκε
απφ ηε επηρνξήγεζε ΟΜ). Σν Ίδξπκα απνζηνιήο πξέπεη λα βεβαηψλεηαη φηη ν
εμεξρφκελνο θνηηεηήο έρεη επαξθή αζθαιηζηηθή θάιπςε. πληζηάηαη νη θνηηεηέο λα
είλαη αζθαιηζκέλνη γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ
θαη πξνζσπηθφ αηχρεκα. Οη θνηηεηέο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα
ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα ππνδνρήο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε.
19. ΟΜ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο επηζθέςεηο: Η επηρνξήγεζε γηα ηελ Οξγάλσζε
Κηλεηηθφηεηαο έρεη σο ζηφρν λα θαιχςεη «πξνπαξαζθεπαζηηθέο επηζθέςεηο» ζε
Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαηφρνπο Παλεπηζηεκηαθνχ Υάξηε Erasmus
(EUC) πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα θαη λα ζπλαθζνχλ
δηαπαλεπηζηεκηαθέο ζπκθσλίεο. ηελ πεξίπησζε Πξνπαξαζθεπαζηηθψλ επηζθέςεσλ
(PV) πνπ ρνξεγνχληαη κέζσ ηεο αλνηθηήο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ην
αηηνχλ Ίδξπκα
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηνπ
Παλεπηζηεκηαθνχ Υάξηε Erasmus, αιιά απηφ δελ απαηηείηαη γηα ην Ίδξπκα φπνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε επίζθεςε.
2.8 Υποζηήπιξη ςποηποθιών κινηηικόηηηαρ Erasmus για θοιηηηέρ, καθηγηηέρ
και λοιπό πποζωπικό με ειδικέρ ανάγκερ
2.8.1

Πολιηική – πλαίζιο

20. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη πηνζεηήζεη κία γεληθή πνιηηηθή πνπ έρεη ζαλ ζηφρν
ηεο ηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε φιεο ηηο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Η αλάπηπμε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο απεηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο
ηεο 30ήο Ινπιίνπ 1996 θαζψο θαη ηεο Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20 Γεθεκβξίνπ
1996, αλαθνξηθά κε ηηο ίζεο επθαηξίεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Η εθαξκνγή ηεο ελ
ιφγσ πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ Αλψηαηε
εθπαίδεπζε
πξνυπνζέηεη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηή, ζην
κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε επξσπατθά
πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ.
21. χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζε, είλαη αλαγθαίν
λα δηεπξπλζεί ε πξφζβαζε ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε αηφκσλ απφ κεηνλεθηνχζεο νκάδεο
θαη λα ππάξμεη, επίζεο, ελεξγή αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρνξήγεζεο πςειφηεξσλ
ππνηξνθηψλ κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ επηπξφζζεησλ δαπαλψλ ησλ αηφκσλ κε

Oδεγφο Erasmus 2010

9

αλαπεξίεο. Η ζπλεηζθνξά ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηά βίνπ κάζεζε ησλ
αηφκσλ φισλ ησλ ειηθηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη
ησλ κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ, αλεμαξηήησο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο
απνηειεί εηδηθφ ζηφρν ηνπ LLP. Η εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζε
ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο, εληζρχνληαο, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηα θαλνληθά
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
22. Δπηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε γηα θνηηεηέο/ πξνζσπηθφ κε εηδηθέο αλάγθεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε Δληαηηθά Γισζζηθά Μαζήκαηα
Erasmus (EILCs) θαη ζε Δληαηηθά Μαζήκαηα(IPs) κπνξεί λα ρνξεγεζεί απφ ηα
θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη ζηηο ΔΜ γηα ηηο ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ/
πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus.
23. Η Δ.Μ. ζα πξνρσξήζεη ζε επηπξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Ιδξπκάησλ γηα
θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θηλεηηθφηεηαο
ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
πνπ ζα εθδνζεί θαη κε ηηο εθεί πεξηγξαθφκελεο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο. Οη θνηηεηέο
κε εηδηθέο αλάγθεο (παξάξηεκα XII) δηθαηνχληαη ην αλψηαην πνζφ πνπ θαζνξίδεη ε
Δ.Δ. ζηελ Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ 2010 (παξάξηεκα X). Σν πξνζσπηθφ κε
εηδηθέο αλάγθεο (παξάξηεκα XII) δηθαηνχηαη ην αλψηαην πνζφ πνπ θαζνξίδεη ε Δ.Δ.
ζηελ Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ 2010 (παξάξηεκα XI). ηελ πεξίπησζε ησλ
Δληαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Erasmus, ν ζπληνληζηήο ηνπ IP κπνξεί λα ιάβεη επηπιένλ
ρξεκαηνδφηεζε πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο δαπάλεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
2.9

Φοπήγηζη Πιζηοποιηηικού Ππακηικήρ Άζκηζηρ από ηην ΔΜ ζε Ομίλοςρ

25. Σν Πηζηνπνηεηηθφ Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus είλαη γηα ηνπο Οκίινπο ην
«εηζηηήξην» γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ππνηξνθηψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε, θαη΄
αλαινγίαλ ηνπ Γηεπξπκέλνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Υάξηε Erasmus γηα ηα Ιδξχκαηα, ν
νπνίνο είλαη ην «εηζηηήξην» ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα. Ο γεληθφο θαλφλαο
είλαη φηη ην Πηζηνπνηεηηθφ απνλέκεηαη γηα 3 αθαδεκατθά έηε θαη ζα ηζρχεη ην
αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ 2013. Δάλ ε ΔΜ αμηνινγήζεη έλαλ λέν – ηδξπζέληα Όκηιν
ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ή επηηεχγκαηα, κπνξεί λα απνθαζίζεη λα απνλείκεη ην
πηζηνπνηεηηθφ κε ηζρχ ελφο (1) κφλνλ έηνπο. Σν πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αλαθιεζεί
ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ2.
26. Κάζε έηνο, ε δπλαηφηεηα απνλνκήο Πηζηνπνηεηηθνχ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζα
παξακέλεη αλνηθηή, επηηξέπνληαο ζε Οκίινπο πνπ δελ έρνπλ αθφκε ιάβεη ην
Πηζηνπνηεηηθφ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ππνηξνθίεο θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή
άζθεζε.

2

Γηα παξάδεηγκα θαηάρξεζε θεθαιαίσλ, κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, αδπλακία ζηελ νηθνλνκηθή
επάξθεηα, αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηνπ νκίινπ πνπ δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ.
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2.10 Σςμβάζειρ μεηαξύ ΔΜ και Ιδπςμάηων Ανώηαηηρ Δκπαίδεςζηρ και
Ομίλων
2.10.1

Σςμβάζειρ – είδη και ςποσπεωηικό μονηέλο

27. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο ζπκβάζεηο θηλεηηθφηεηαο γηα
Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο/ Οκίινπο ζα μεθηλά απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ ηνπ έηνπο
N θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο Ν+1 (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, βι. 2.5.14).
28. Μεηαμχ ηεο ΔΜ θαη ησλ Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Οκίισλ
κπνξνχλ λα ζπλαθζνχλ πέληε (5) είδε ζπκβάζεσλ. πγθεθξηκέλα:
o χκβαζε κε Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο γηα ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο:
θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ, θηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ θαη ηελ νξγάλσζε
θηλεηηθφηεηαο (SMS, SMP, STA, STT, OM)
o χκβαζε κε Οκίινπο γηα ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο: θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ γηα
πξαθηηθή άζθεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο
o χκβαζε επηρνξήγεζεο κε Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο γηα Δληαηηθά
Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (IPs)
o χκβαζε επηρνξήγεζεο κε Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο γηα Δληαηηθά
Γισζζηθά Μαζήκαηα Erasmus (EILCs)
o χκβαζε επηρνξήγεζεο κε Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο Δθπαίδεπζεο γηα
Πξνπαξαζθεπαζηηθέο Δπηζθέςεηο.
29. Η ζχκβαζε κε Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο γηα ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο
ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πέληε δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο
πξνυπνινγηζκνχο:
-

Κηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο (SMS)
Κηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε (SMP)
Κηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ - Γηδαζθαιία (STA)
Κηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ - Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ (STT)
Οξγάλσζε θηλεηηθφηεηαο (OM)

30. Η ζχκβαζε κε Οκίινπο θαιχπηεη κφλν δχν (2) δξαζηεξηφηεηεο:
- θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε (SMP) θαη
- ηελ αληίζηνηρε νξγάλσζε θηλεηηθφηεηαο (OM)
31. Όζνλ αθνξά ηνπο Οκίινπο ε ΔΜ ζα ζπλάςεη απνθιεηζηηθή ζχκβαζε κε ηνλ
ζπληνληζηηθφ νξγαληζκφ ηνπ Οκίινπ. Σα θνλδχιηα πνπ ζα ρνξεγνχληαη ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ ζα θαηαλεκεζνχλ ζηα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο –
εηαίξνπο απνζηνιήο, απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηηο δηκεξείο
ζπκβάζεηο ηνπο. Ο Όκηινο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλέκεη ηηο επηρνξεγήζεηο
κεηαμχ ησλ Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο – εηαίξσλ κε επέιηθην ηξφπν,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ.
32. Η ΔΜ ζα εθδίδεη θαη ζα δηαρεηξίδεηαη επηρνξεγήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ην
ππνρξεσηηθφ κνληέιν ζπκβάζεσλ επηρνξήγεζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Δ.Δ.
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2.10.2
Απσέρ ςποβολήρ εκθέζεων και καθοπιζμόρ ηος οπιζηικού ποζού για ηην
οπγάνωζη κινηηικόηηηαρ
33. Καηά ην ζηάδην ηεο ηειηθήο έθζεζεο θαη ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ, ν
δηθαηνχρνο ζα ππνβάιεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
ζχκβαζεο επηρνξήγεζεο (θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο, πξαθηηθή άζθεζε
θνηηεηψλ, δηδαζθαιία, επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ, νξγάλσζε θηλεηηθφηεηαο) κε ζηφρν
ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο επηρνξήγεζεο θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ
δεδνκέλσλ. Δπιπλέον, ζηην ηελική έκθεζη πος αποζηέλλεηαι ζηην ΔΜ θα ππέπει
να γίνεηαι ειδική αναθοπά ζηοςρ θοιηηηέρ και πποζωπικό σωπίρ ςποηποθία
καθώρ και ζηιρ ςποηποθίερ πος δόθηκαν ζε άηομα/ πποζωπικό με ειδικέρ
ανάγκερ.
34. Σν ηειηθφ πνζφ ησλ επηρνξεγήζεσλ νξγάλσζεο θηλεηηθφηεηαο ζα εμαξηάηαη απφ
ηνλ αξηζκφ ησλ εμεξρφκελσλ αηφκσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαη ζα ππνινγίδεηαη
βάζεη ηνπ θαηά θεθαιήλ πνζνχ αλά θιίκαθα πνπ ηζρχεη γηα φια ηα ηδξχκαηα. Ο
αξηζκφο ησλ εηζεξρνκέλσλ απφ πξνζσπηθφ πνπ πξνζθαιείηαη απφ επηρεηξήζεηο ζα
ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε.
35. ηελ πξάμε, ην ηειηθφ πνζφ επηρνξήγεζεο γηα ηελ νξγάλσζε θηλεηηθφηεηαο κεηά
ηελ παξαιαβή θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ απνινγηζκνχ ηνπ Ιδξχκαηνο ή ηνπ
Οκίινπ πνπ αθνξά ην πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο ζα ππνινγίδεηαη σο
αθνινχζσο: ην ηειηθφ πνζφ επηρνξήγεζεο γηα ηελ νξγάλσζε θηλεηηθφηεηαο
εμαξηάηαη, ζηελ πεξίπησζε Ιδξχκαηνο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, απφ ην ζχλνιν ησλ
πξαγκαηνπνηεζεηζψλ κεηαθηλήζεσλ εμεξρφκελσλ θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ θαη
εηζεξρφκελνπ πξνζσπηθνχ επηρεηξήζεσλ θαη, ζηελ πεξίπησζε Οκίισλ, απφ ην
ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ κεηαθηλήζεσλ εμεξρφκελσλ θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή
άζθεζε. Σν ηειηθφ πνζφ θαζνξίδεηαη εθαξκφδνληαο ηηο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ
θφζηνπο ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ κεηαθηλήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ κεηαθηλήζεσλ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ
εθηηκψκελσλ κεηαθηλήζεσλ πνπ έρεη ηεζεί ζηε ζχκβαζε επηρνξήγεζεο, ην πνζφ ηεο
επηρνξήγεζεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο δελ κπνξεί λα απμεζεί (επεηδή ην
ηειηθφ πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο δελ κπνξεί πνηέ
λα ππεξβαίλεη ην αλψηαην πνζφ επηρνξήγεζεο πνπ ηίζεηαη ζηε ζχκβαζε
επηρνξήγεζεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο). ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ κεηαθηλήζεσλ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ εθηηκψκελσλ κεηαθηλήζεσλ πνπ έρεη ηεζεί ζηε ζχκβαζε επηρνξήγεζεο,
ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο πνπ έρεη ηεζεί ζηε
ζχκβαζε επηρνξήγεζεο ζα κεηψλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηά θεθαιήλ θιίκαθεο,
εθηφο εάλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ θαη
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εθηηκψκελσλ κεηαθηλήζεσλ είλαη ιηγφηεξν απφ 10% .
ηελ πεξίπησζε απηή, ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα νξγάλσζε θηλεηηθφηεηαο δελ ζα
κεησζεί. Σν πνζφ επηρνξήγεζεο γηα ηελ νξγάλσζε θηλεηηθφηεηαο αλέξρεηαη ζε 500 €
θαη’ ειάρηζηνλ, εθηφο εάλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία εμεξρφκελε θηλεηηθφηεηα
θαη θακία εηζεξρφκελε θηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ απφ επηρεηξήζεηο, νπφηε ην ηειηθφ
πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα είλαη κεδέλ.

Oδεγφο Erasmus 2010

12

3. Κινηηικόηηηα και ςποζηήπιξη ηηρ κινηηικόηηηαρ: ζσέζειρ μεηαξύ Ιδπςμάηων
Ανώηαηηρ Δκπαίδεςζηρ/ Ομίλων και μεμονωμένων δικαιούσων
3.1. Επιλογή μεμονωμένων δικαιούσων
1. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζε, ιακβάλνληαη ππφςε νη
αθφινπζνη ηχπνη κεκνλσκέλσλ δηθαηνχρσλ:
- θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θηλεηηθφηεηα κε ζθνπφ ηηο ζπνπδέο ή ηελ
πξαθηηθή άζθεζε,
- θαζεγεηέο πξνεξρφκελνη απφ Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη επηρεηξήζεηο
πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε θηλεηηθφηεηα κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιία,
- πξνζσπηθφ Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί θηλεηηθφηεηα
κε ζηφρν ηελ επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ
2. Οη θνηηεηέο, θαζεγεηέο θαη ην πξνζσπηθφ Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζα
επηιέγνληαη απφ ηα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ
εθδίδεη ε ΔΜ πξνο ηα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Σα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο ζα δηαζθαιίδνπλ φηη νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη κε δίθαην
ηξφπν, δηαθάλεηα θαη ζπλνρή.
3. Σα αθφινπζα ζεκεία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε:
ε δηαδηθαζία απνλνκήο ππνηξνθηψλ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ
δηαθάλεηα, ακεξνιεςία, λα εθηειείηαη κε ηξφπν δίθαην, λα παξνπζηάδεη
ζπλνρή θαη λα είλαη δεφλησο ηεθκεξησκέλε,
- ην Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα,
πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ
πνπ ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο θνξείο επηινγήο ή ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο ησλ κεκνλσκέλσλ δηθαηνχρσλ,
- φιεο νη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή θνηηεηψλ, θαζεγεηψλ ή
πξνζσπηθνχ Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα
ραξαθηεξίδνληαη απφ πιήξε δηαθάλεηα θαη λα είλαη ηεθκεξησκέλεο θαη λα
γίλνληαη γλσζηέο ζε φια ηα εκπιεθφκελα ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο κέξε. Η
δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ νπνίν ζα ρνξεγεζεί ε
ππνηξνθία ζα δεκνζηνπνηείηαη, πεξηιακβάλνληαο ζαθείο αλαθνξέο ζηα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, απφξξηςεο, επηινγήο ηνπ επηηπρφληνο ππνςεθίνπ
θαη απνλνκήο ηεο ππνηξνθίαο.
4. Όζνλ αθνξά ηηο ππνηξνθίεο γηα θνηηεηέο, ην Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο
απνζηνιήο κπνξεί λα νξίζεη ζρεηηθά θξηηήξηα, φπσο π.ρ. αθαδεκατθή επίδνζε
ππνςεθίνπ, γλψζε ηεο γιψζζαο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ
ππνδνρήο, θίλεηξα ζπκκεηνρήο θιπ. Σα θξηηήξηα ζα ηεξαξρνχληαη ψζηε λα
απνθεχγνληαη ελδερφκελεο κειινληηθέο ακθηζβεηήζεηο.
5. Όζνλ αθνξά ηηο ππνηξνθίεο γηα δηδαζθαιία, νη θαζεγεηέο/δηδάζθνληεο ζα
ππνβάινπλ ζχληνκν «πξφγξακκα δηδαζθαιίαο», εγθεθξηκέλν ηφζν απφ ην ίδξπκα ή
ηελ επηρείξεζε πξνέιεπζεο φζν θαη απφ ην ίδξπκα ππνδνρήο.
6. Όζνλ αθνξά ηηο ππνηξνθίεο γηα επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ, ε επηινγή ηνπ
πξνζσπηθνχ απφ ηα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζα γίλεη απφ ην Ίδξπκα
πξνέιεπζεο βάζεη «ζρεδίνπ εξγαζίαο» εγθεθξηκέλνπ απφ ην ίδξπκα πξνέιεπζεο θαη
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ην ίδξπκα ππνδνρήο ή ηελ επηρείξεζε ππνδνρήο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα
δνζεί ζηελ πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζην ππνςήθην πξνζσπηθφ πνπ
εκπιέθεηαη ζηελ θηλεηηθφηεηα Erasmus. Τπεχζπλα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πεξηφδνπ
θηλεηηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ ζα είλαη θαη ηα δχν ηδξχκαηα.
7. ε πεξίπησζε θηλεηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ απφ επηρείξεζε ζε Ίδξπκα Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο, ην Ίδξπκα ζα πξέπεη λα απνζηείιεη πξνο ην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
επηρείξεζεο ζρεηηθή πξφζθιεζε. Η δηαρείξηζε ηεο ππνηξνθίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ
ην Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.
8. Όια ηα ζπκκεηέρνληα ηδξχκαηα ζα ηεξνχλ πιήξε θαηάινγν φισλ ησλ θνηηεηψλ,
θαζεγεηψλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα θηλεηηθφηεηα Erasmus. Σα
ζρεηηθά αξρεία ζα πεξηιακβάλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο αίηεζεο θαη, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ζχληνκα ζρφιηα επί ησλ αηηήζεσλ. Ο θαηάινγνο ησλ επηιεγέλησλ
δηθαηνχρσλ ζα δεκνζηεπηεί ζηα θαηάιιεια κέζα. Δάλ είλαη δπλαηφλ, ζα πξέπεη λα
θαηαξηηζηεί ηαπηφρξνλα θαηάινγνο επηιαρφλησλ, ν νπνίνο κπνξεί αξγφηεξα λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ελφο δηθαηνχρνπ ή ζε πεξίπησζε πξφζζεηεο
επηρνξήγεζεο. ε πεξίπησζε πηζαλήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ηνχην ζα πξέπεη λα
αλαθεξζεί απφ ην Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ ΔΜ.
3.2.

Κπιηήπια επιλεξιμόηηηαρ για κινηηικόηηηα θοιηηηών

3.2.1. Κπιηήπια ζσεηικά με ηοςρ θοιηηηέρ
9. Νομικό καθεζηώρ θοιηηηών
ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θνηηεηέο πνπ είλαη:
Τπήθννη ρψξαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε (LLP)
Τπήθννη άιισλ ρσξψλ εγγεγξακκέλνη ζε θαλνληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζε Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηε Φ.
151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΔΚ 272Β/01-03-07) Τπνπξγηθή Απφθαζε
θαη ηε ινηπή θείκελε λνκνζεζία, εθφζνλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα
επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα θαη ην
Ίδξπκα θνίηεζεο ηνπ θνηηεηή αληίζηνηρα.
10. Εγγπαθή θοιηηηών ζε Ίδπςμα
Πανεπιζηημιακού Χάπηη Erasmus

Ανώηαηηρ

Εκπαίδεςζηρ,

κάηοσο

ηος

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο,
θάηνρν Παλεπηζηεκηαθνχ Υάξηε Erasmus, αλεμαξηήησο ηνπ ηνκέα ζπνπδψλ ηνπο,
ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχλ ζπνπδέο Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε
αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ Αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηδαθηνξηθνχ.
11. Μη επιλέξιμοι ππωηοεηείρ θοιηηηέρ
Γηα ηελ θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ κε ζθνπφ ηηο ζπνπδέο, νη θνηηεηέο πξέπεη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην δεχηεξν έηνο ζπνπδψλ Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ. ηελ
πεξίπησζε θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ ζε επηρεηξήζεηο γηα πξαθηηθή άζθεζε, ε
ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε δελ ηζρχεη.
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3.2.2. Κπιηήπια ζσεηικά με ηην κινηηικόηηηα και ηα ιδπύμαηα
12. Διαπανεπιζηημιακή ζςμθωνία μεηαξύ επιλέξιμων Ιδπςμάηων
Εκπαίδεςζηρ

Ανώηαηηρ

- Η θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ Erasmus κε ζθνπφ ηηο ζπνπδέο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε
δηαπαλεπηζηεκηαθέο ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ
ηδξπκάησλ, θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ δηαζέηεη Παλεπηζηεκηαθφ Υάξηε Erasmus.
- ηελ πεξίπησζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ ζε επηρεηξήζεηο γηα πξαθηηθή
άζθεζε, ν αλσηέξσ φξνο δελ ηζρχεη κεηαμχ ηνπ Ιδξχκαηνο απνζηνιήο θαη
επηρείξεζεο ππνδνρήο.
- Έλα Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα είλαη
ε «επηρείξεζε ππνδνρήο» γηα κία ηνπνζέηεζε θνηηεηή γηα πξαθηηθή άζθεζε.
ην πιαίζην απηφ, ν θνηηεηήο δελ κεηαθηλείηαη γηα ζπνπδέο, αιιά πξφθεηηαη
λα απνθηήζεη εξγαζηαθή εκπεηξία. Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ζχγρπζε. ηελ
πεξίπησζε απηή ζα εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε γηα
πξαθηηθή άζθεζε. Καηά ζπλέπεηα, δελ απαηηνχληαη δηκεξείο ζπκθσλίεο
κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Ιδξπκάησλ θαη ην Ίδξπκα ππνδνρήο δελ
απαηηείηαη λα είλαη θάηνρνο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Υάξηε Erasmus (EUC).
13. Πλήπηρ αναγνώπιζη
Σν ίδξπκα πξνέιεπζεο ζα παξέρεη πιήξε αλαγλψξηζε γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ.
Γηα ηηο πεξηφδνπο ζπνπδψλ θαη πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή, ηα ηδξχκαηα απνζηνιήο ζα παξέρνπλ πιήξε
αλαγλψξηζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS. Γηα ηηο εηδηθέο
πεξηπηψζεηο πεξηφδσλ πξαθηηθήο άζθεζεο, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ
θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ, ην ίδξπκα απνζηνιήο ζα παξέρεη
αλαγλψξηζε ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζην Παξάξηεκα
Γηπιψκαηνο ή, εθφζνλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζηελ Αλαιπηηθή Βαζκνινγία ηνπ
θνηηεηή θαη’ ειάρηζηνλ. Δπηπξνζζέησο, ελζαξξχλεηαη ηδηαίηεξα ε ρξήζε ησλ
εγγξάθσλ θηλεηηθφηεηαο Europass.
14. Αποςζία διδάκηπων
Γελ θαηαβάιινληαη ζην ίδξπκα ππνδνρήο παλεπηζηεκηαθά έμνδα (π.ρ. δίδαθηξα, γηα
εγγξαθή, εμεηάζεηο, πξφζβαζε ζε εξγαζηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη βηβιηνζήθεο,
θιπ.) γηα ηελ ζπκπεθσλεκέλε πεξίνδν ζπνπδψλ. Ωζηφζν, νη θνηηεηέο κπνξεί λα
ρξεηαζηεί λα θαηαβάινπλ νξηζκέλα έμνδα κηθξήο θιίκαθαο, φπσο π.ρ. έμνδα
αζθάιηζεο, ζπλδξνκή γηα θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη δαπάλεο γηα ηε ρξήζε
δηαθφξσλ εηδψλ, φπσο θσηνηππίεο, πξντφληα εξγαζηεξίνπ, κε ηελ ίδηα ινγηθή πνπ
απηά ρξεψλνληαη ζηνπο εγρψξηνπο θνηηεηέο. Οη θνηηεηέο ζα ελεκεξσζνχλ φηη ζα
εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινπλ ηα ηαθηηθά αθαδεκατθά έμνδα ζην ίδξπκα
πξνέιεπζήο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν παξακνλήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ.
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Oη εμεξρφκελνη θνηηεηέο Erasmus δελ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή επηπξφζζεησλ
δαπαλψλ ή εμφδσλ νξγαλσηηθήο ή δηνηθεηηθήο θχζεσο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα Erasmus
πνπ πξαγκαηνπνηνχλ.
15. Επιλέξιμη επισείπηζη για ππακηική άζκηζη θοιηηηών
-

Η επηρείξεζε ππνδνρήο πξέπεη λα είλαη επηιέμηκε (βι. 9). Οη ηχπνη
νξγαλψζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα δελ είλαη επηιέμηκνη σο
νξγαληζκνί ππνδνρήο:

o
Οη νξγαληζκνί ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιινη θνξείο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ κνλάδσλ
(ν εμαληιεηηθφο ηνπο θαηάινγνο δηαηίζεηαη ζηνλ ηζηφηνπν
ec.europa.eu/institutions/index_en.htm )
Οξγαληζκνί νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. (κε ζηφρν
ηελ απνθπγή πηζαλήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ή /θαη δηπιήο
ρξεκαηνδφηεζεο)
Δζληθέο δηπισκαηηθέο αληηπξνζσπείεο (πξεζβείεο, πξνμελεία) ηεο
ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ θνηηεηή ιφγσ ηεο πξνυπφζεζεο ηεο
δηεζληθφηεηαο.
ηελ πεξίπησζε άιισλ αληηπξνζσπεηψλ ή δεκφζησλ νξγαληζκψλ
(π.ρ., κνξθσηηθά ηλζηηηνχηα, ζρνιεία) ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ
θνηηεηή, ην Ίδξπκα πξνέιεπζεο πξέπεη λα ειέγρεη εάλ ηεξείηαη ε
πξνυπφζεζε ηεο δηεζληθφηεηαο.
16. Διάπκεια και ζύνθεζη ηηρ κινηηικόηηηαρ θοιηηηών
-

-

-

-

Η ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θηλεηηθφηεηαο γηα ζπνπδέο θαη πξαθηηθή
άζθεζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus είλαη ηξεηο (3) κήλεο (ή έλα
πιήξεο αθαδεκατθφ ηξίκελν γηα ηηο ζπνπδέο). Η κέγηζηε δηάξθεηα είλαη
δψδεθα (12) κήλεο.
Η θηλεηηθφηεηα γηα ζπνπδέο ζε πνιιαπινχο πξννξηζκνχο επηηξέπεηαη κφλνλ
φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ελφο θαη κφλνλ Ιδξχκαηνο Τπνδνρήο πνπ έρεη
πεξηζζφηεξα παξαξηήκαηα (ζηελ ίδηα ή άιιεο ρψξεο) θαη ζην πιαίζην κίαο
θαη κφλνλ πκθσλίαο πνπδψλ.
Η θηλεηηθφηεηα γηα πξαθηηθή άζθεζε ζε πνιιαπινχο πξννξηζκνχο
επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ ε επηρείξεζε/ νξγαληζκφο ππνδνρήο πνπ ππνγξάθεη
ηε πκθσλία Πξαθηηθήο Άζθεζεο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα φιε ηε
δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ππάξρεη ζρέζε
κεηαμχ
ησλ
πνιιαπιψλ
επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκψλ
(π.ρ.
νη
επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνί ππνδνρήο είλαη ε κεηξηθή εηαηξία θαη ηα
ππνθαηαζηήκαηα ηεο ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο) θαη φηη ππνγξάθεηαη
κφλνλ κία πκθσλία Πξαθηηθήο Άζθεζεο.
Όιεο νη πεξίνδνη θηλεηηθφηεηαο πνπ δηαλχνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο
πξννξηζκνχο (ζηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθέο ρψξεο) σο ηκήκα κίαο ζπλνιηθήο
θηλεηηθφηεηαο, πξέπεη, θαη’ αξρήλ, λα ηεξνχλ ηελ ειάρηζηε επηιέμηκε
δηάξθεηα ζε θάζε πξννξηζκφ. Η πεξίνδνο θηλεηηθφηεηαο ζε έλαλ πξννξηζκφ
σο ηκήκα κίαο ζπλνιηθήο θηλεηηθφηεηαο κπνξεί λα δηαξθεί ιηγφηεξν απφ ηξεηο
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-

-

κήλεο εάλ ππάξρεη ηζρπξή αθαδεκατθή αηηηνιφγεζε (ή επαγγεικαηηθή
δηθαηνιφγεζε ζηελ πεξίπησζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο). ηελ πεξίπησζε
απηή, ε ζπλνιηθή πεξίνδνο θηλεηηθφηεηαο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ
ηξεηο κήλεο. Ο πξννξηζκφο ππνδνρήο πνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη γηα
ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο είλαη απηφο ηνπ Ιδξχκαηνο/επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ πνπ
ππέγξαςε ηε πκθσλία πνπδψλ ή ηε πκθσλία Πξαθηηθήο Άζθεζεο.
Η ζπλνιηθή θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλερφκελεο
πεξηφδνπο ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο θηλεηηθφηεηαο γηα ζπνπδέο, ηνπιάρηζηνλ
εληφο ηνπ ίδηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, εθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη απφ ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θάηη πνπ ζα απνηειεί φισο
εμαηξεηηθή πεξίπησζε.
Γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ε πεξίνδνο θηλεηηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ κπνξεί λα
δηαθφπηεηαη απφ ηηο δηαθνπέο ηεο επηρείξεζεο εάλ ε επηρείξεζε παξακέλεη
θιεηζηή θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Η πεξίνδνο πνπ ε επηρείξεζε παξακέλεη
θιεηζηή δελ πξνζκεηξείηαη ζηελ ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξαθηηθήο
άζθεζεο.

17. Αναγνώπιζη και Σςμθωνία Σποςδών ή Σςμθωνία Ππακηικήρ Άζκηζηρ
-

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ Erasmus, ην ίδξπκα πξνέιεπζεο ηνπ
θνηηεηή ζα επηβεβαηψλεη φηη ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ
πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ν θνηηεηήο ζην ίδξπκα ππνδνρήο είλαη απνδεθηφ ζην
πιαίζην ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, ηνλ νπνίν πξνεηνηκάδεη ν θνηηεηήο, θαη φηη νη
ζπνπδέο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus ζα αλαγλσξηζζνχλ αθνχ
πξνεγεζεί επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ.

-

Όζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα γηα ζπνπδέο, ζα εθδίδεηαη πκθσλία πνπδψλ
γηα θάζε θνηηεηή πξηλ ηελ πεξίνδν ζπνπδψλ. Η αξρηθή πκθσλία πνπδψλ ζα
ππνγξάθεηαη απφ ην Ίδξπκα πξνέιεπζεο, ην Ίδξπκα ππνδνρήο, θαη ηνλ
θνηηεηή. Μπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα κε θνηλή ζπκθσλία.

-

Όζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα γηα πξαθηηθή άζθεζε, νη θνηηεηέο ζα ιακβάλνπλ
εμαηνκηθεπκέλε πκθσλία Πξαθηηθήο Άζθεζεο αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα
ηεο πεξηφδνπ πξαθηηθήο άζθεζεο. Η ελ ιφγσ αξρηθή ζπκθσλία ζα ππνγξάθεηαη
απφ ην Ίδξπκα πξνέιεπζεο, ηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ ππνδνρήο θαη ηνλ
θνηηεηή. Μπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα κε θνηλή ζπκθσλία. Δληφο ηεο
πξψηεο εβδνκάδαο κεηά ηελ άθημε, ν θνηηεηήο ζα ζπδεηά ελδειερψο ηα
θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαηψζεη κε ηνλ επηκειεηή/επηβιέπνληα ηνπ
(κέληνξα) πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε θνηλή ζπκθσλία.

-

Οπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ηεο πκθσλίαο πνπδψλ/ πκθσλίαο Πξαθηηθήο
Άζθεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαηά ηελ άθημε ηνπ θνηηεηή ζην ίδξπκα
ππνδνρήο, ζα νινθιεξψλεηαη θαη ζα επηζεκνπνηείηαη εληφο ελφο κελφο απφ ηελ
άθημε ηνπ θνηηεηή. Κάζε κεηαγελέζηεξε αιιαγή ζηε πκθσλία πνπδψλ/
πκθσλία πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία θαζίζηαηαη απαξαίηεηε, ζα
ζπκθσλείηαη επηζήκσο θαη απφ ηα ηξία κέξε θαη ζα εθηειείηαη ακέζσο.

-

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ θηλεηηθφηεηαο, ην
Ίδξπκα/επηρείξεζε/νξγαληζκφο ππνδνρήο ζα παξέρεη ζηνλ θνηηεηή αλαιπηηθή
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βαζκνινγία ή αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηελ απφδνζή ηνπ ζχκθσλα κε ηε
πκθσλία πνπδψλ / πκθσλία Πξαθηηθήο άζθεζεο.
-

Μνλάδεο γηα ηηο ζπνπδέο ή ηελ πξαθηηθή άζθεζε ή αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ ή
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ θνηηεηή ζην ίδξπκα/
επηρείξεζε/νξγαληζκφ ππνδνρήο δελ ζα δίδνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
θνηηεηήο δελ αληαπνθξηζεί ζην επίπεδν αθαδεκατθήο/ επαγγεικαηηθήο
επηηπρίαο πνπ απαηηείηαη απφ ην ίδξπκα/ επηρείξεζε/νξγαληζκφ ππνδνρήο ή εάλ
ν θνηηεηήο δελ εθπιήξσζε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηηο ζπκπεθσλεκέλεο
πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηα ζπκκεηέρνληα ηδξχκαηα φζνλ αθνξά
ηελ αλαγλψξηζε.

-

Με ηελ επηζηξνθή ηνπ δηθαηνχρνπ, ε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο ηνπ εθδίδεη
πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη γηα θάζε κάζεκα πνπ ν δηθαηνχρνο επέιεμε,
παξαθνινχζεζε θαη ζην νπνίν επηηπρψο εμεηάζζεθε ζην εμσηεξηθφ, φηη ην
κάζεκα απηφ έηπρε αλαγλψξηζεο θαζψο θαη ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ έιαβε
θαη ηε βαζκνινγία ηνπ (πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο καζεκάησλ).

3.2.3. Σςμπληπωμαηικοί κανόνερ ζσεηικά με ηην κινηηικόηηηα θοιηηηών
18. Δπαζηηπιόηηηα θοιηηηών ζηην σώπα ςποδοσήρ
Τπνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο Erasmus ζα ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ θαη νη νπνίεο παξαηίζεληαη
ζηε ζπλέρεηα. πγθεθξηκέλα:
πξνπηπρηαθέο
ή
κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο
πιήξνπο
θνίηεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο δηαηξηβήο (εμαηξνχληαη νη
δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο νη νπνίεο δελ απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ), νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε αλαγλσξηζκέλνπ
δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ίδξπκα πνπ δηαζέηεη
Παλεπηζηεκηαθφ
Υάξηε
Erasmus.
Οη θνηηεηέο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζε πξνγξάκκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ
ζπνπδψλ πξέπεη λα ππνβάινπλ βεβαίσζε ηεο ηξηκεξνχο πκβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη:
- ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο
- ε έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε κεηάβαζε ηνπ θνηηεηή ζην
εμσηεξηθφ
- φηη ην πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ν ππνςήθηνο ζα
απνηειέζεη κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ εξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε
ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ζα πξνζκεηξεζεί ζην ζπλνιηθφ
ρξφλν ησλ ζπνπδψλ ηνπ.
ηνπνζεηήζεηο γηα πξαθηηθή άζθεζε πιήξνπο απαζρφιεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ε ηνπνζέηεζε ζε επηρείξεζε γηα πξαθηηθή άζθεζε αλαγλσξίδεηαη απφ ην
ίδξπκα πξνέιεπζεο σο ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θνηηεηή.
ζπλδπαζκφο πεξηφδνπ ζπνπδψλ θαη ηνπνζέηεζεο ζε επηρείξεζε γηα πξαθηηθή
άζθεζε.
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19. Φοιηηηέρ σωπίρ ςποηποθία / zero grant students
ην πξφγξακκα Erasmus ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηνπο «θνηηεηέο Erasmus ρσξίο
ππνηξνθία» (ηφζν γηα ηελ θηλεηηθφηεηα κε ζθνπφ ηηο ζπνπδέο, φζν θαη γηα ηελ
θηλεηηθφηεηα γηα πξαθηηθή άζθεζε), δει. ηνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη πιεξνχλ φια ηα
θξηηήξηα θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ Erasmus, ραίξνπλ φισλ ησλ πξνλνκίσλ πνπ
ζπλεπάγεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή Erasmus, αιιά ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη ρνξεγεζεί
ππνηξνθία θηλεηηθφηεηαο Erasmus. Οη θαλφλεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ, εθηφο
ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ, ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θνηηεηέο
Erasmus ρσξίο ππνηξνθία.
20. Κινηηικόηηηα ππορ ηην σώπα πποέλεςζηρ
Οη ππήθννη ρψξαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα θαη νη νπνίνη δηακέλνπλ
πξνζσξηλά ζε άιιε ζπκκεηέρνπζα ζην πξφγξακκα ρψξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο είλαη επηιέμηκνη
ζπκκεηνρήο ζε θηλεηηθφηεηα Erasmus γηα ζπνπδέο ή πξαθηηθή άζθεζε ζηελ ρψξα
πξνέιεπζήο ηνπο. Ωζηφζν ζεκεηψλεηαη φηη ζα δίδεηαη κηθξή πξνηεξαηφηεηα ζηηο
αηηήζεηο ησλ ππεθφσλ απηψλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεψλ ηνπο.
ηελ πεξίπησζε θηλεηηθφηεηα Erasmus γηα ζπνπδέο, ηα ηδξχκαηα πξνέιεπζεο ζα
εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ησλ κειινληηθψλ ηδξπκάησλ ππνδνρήο φηη πξνηείλνληαη
θνηηεηέο «επηζηξέθνληεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο», ππήθννη ηεο ρψξαο ππνδνρήο.
21. Πολλαπλέρ πεπίοδοι κινηηικόηηηαρ Erasmus
Κάζε θνηηήηξηα/ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηεο/ηνπ ζηελ Αλψηαηε
εθπαίδεπζε, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη θαη’ αλψηαην φξην δχν ππνηξνθίεο
θηλεηηθφηεηαο Erasmus:
α. μία ππνηξνθία γηα κεηαθίλεζε κε ζθνπφ ηηο ζπνπδέο
β. μία ππνηξνθία γηα ηνπνζέηεζε γηα πξαθηηθή άζθεζε ζην εμσηεξηθφ
Η ζπλνιηθή δηάξθεηα φισλ ησλ ππνηξνθηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 24 μήνερ.
Οη πξναλαθεξζέληεο θαλφλεο ηζρχνπλ άζρεηα απφ ην γεγνλφο ηνπ φηη ν θνηηεηήο
κπνξεί λα είλαη θνηηεηήο ρσξίο ππνηξνθία / zero grant student.
Μεηαβαηηθή πεξίνδνο:ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνηξνθίεο, νη νπνίεο απνλεκήζεθαλ
επί ησλ πξνγξακκάησλ σθξάηεο θαη Leonardo da Vinci II, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη
θαλφλεο:
- εάλ έλαο θνηηεηήο έιαβε κία ππνηξνθία κε ην πξφγξακκα σθξάηεο γηα ζπνπδέο,
δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαη κία ππνηξνθία γηα πξαθηηθή άζθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
LLP.
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- εάλ έλαο θνηηεηήο/ηξηα έιαβε κία ππνηξνθία γηα πξαθηηθή άζθεζε κε ην
πξφγξακκα Leonardo da Vinci II δηθαηνχηαη λα ιάβεη ππνηξνθία γηα θηλεηηθφηεηα γηα
ζπνπδέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ LLP.
22. Παπάηαζη ηηρ Τπέσοςζαρ Πεπιόδος Κινηηικόηηηαρ
Δάλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ Ιδξχκαηνο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο,
παξάηαζε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θηλεηηθφηεηαο είλαη δπλαηφ λα ζπκθσλεζεί
κεηαμχ ησλ Ιδξπκάησλ πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
- Η ζχκβαζε πξέπεη λα έρεη ππνγξαθεί θαη νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πξέπεη λα έρνπλ
νινθιεξσζεί πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
Erasmus.
- Η παξάηαζε πξέπεη λα έπεηαη (ρξνληθά) άκεζα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
Erasmus. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ θελά (νη δηαθνπέο θαη νη πεξίνδνη
θαηά ηηο νπνίεο ηα παλεπηζηήκηα είλαη θιεηζηά δελ ζεσξνχληαη «θελά»). ε
πεξίπησζε πνπ παξεκβάιινληαη θελά, ηα Ιδξχκαηα απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ
ζρεηηθή αηηηνιφγεζε, ε νπνία ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΜ.
- Κακία πεξίνδνο θηλεηηθφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαηάζεσλ, δελ
πξέπεη λα εθηείλεηαη πέξαλ ηεο 30 επηεκβξίνπ (ή πέξαλ ηνπ ηέινπο) ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο ην νπνίν μεθηλά.
- Καηά παξέθθιηζε ησλ παξαπάλσ, νη ηνπνζεηήζεηο γηα πξαθηηθή άζθεζε
κπνξνχλ λα ιήγνπλ ην αξγφηεξν ηελ 31ε Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο Ν+1 ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ππφ 2.5.14.
23. Γηαθνπή πεξηφδνπ ζπνπδψλ ή πξαθηηθήο άζθεζεο
-

Δάλ έλαο θνηηεηήο/ηξηα Erasmus πξέπεη λα δηαθφςεη ηελ πεξίνδν ζπνπδψλ ή
πξαθηηθήο άζθεζήο ηνπ/ηεο ζην εμσηεξηθφ ιφγσ αηνκηθήο πεξίπησζεο
«αλσηέξαο βίαο»3 πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ειάρηζηεο πεξηφδνπ
θηλεηηθφηεηαο, επηηξέπεηαη λα ηνπ/ηεο δνζεί δεχηεξε επθαηξία κε ηνπο
αθφινπζνπο φξνπο:
o Η λέα πεξίνδνο θηλεηηθφηεηαο ζα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ κε ηελ πεξίνδν
πνπ δηαθφπεθε (ζπνπδέο ή πξαθηηθή άζθεζε),
o Πξέπεη λα ππνγξαθεί λέα πκθσλία πνπδψλ/Πξαθηηθήο Αζθεζεο,
o Θα γίλεη μερσξηζηή αλαθνξά γηα θάζε κία απφ ηηο δχν πεξηφδνπο
θηλεηηθφηεηαο ζηνλ ηειηθφ απνινγηζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο.
- Δάλ έλαο θνηηεηήο/ηξηα Erasmus πξέπεη λα δηαθφςεη ηελ
πεξίνδν ζπνπδψλ ή πξαθηηθήο άζθεζήο ηνπ/ηεο ζην εμσηεξηθφ
ιφγσ αηνκηθήο πεξίπησζεο «αλσηέξαο βίαο» χζηεξα απφ κία
πεξίνδν πνπ ππεξβαίλεη ηελ ειάρηζηε πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο, ν

3

Ωο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε απξφβιεπηε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε ή γεγνλφο πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ησλ
κεξψλ, ε νπνία παξεκπνδίδεη νπνηνδήπνηε απφ απηά απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην
πιαίζην κίαο ζχκβαζεο, δελ απνδίδεηαη ζε ιάζνο ή ακέιεηα εθ κέξνπο ηνπο θαη απνδεηθλχεηαη
αμεπέξαζηε παξά ηελ άζθεζε ηεο επηβαιιφκελεο επηκέιεηαο. Γελ κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε
ειαηησκάησλ ζε εμνπιηζκφ ή πιηθά ή θαζπζηεξήζεσλ ζην λα θαηαζηνχλ δηαζέζηκα (εθηφο απφ ηελ
πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο), εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, απεξγηψλ ή νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ απφ ην κέξνο
πνπ δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
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-

θνηηεηήο/ηξηα δελ έρνπλ δηθαίσκα δεχηεξεο πεξηφδνπ ζην
εμσηεξηθφ.
ηελ πεξίπησζε εμαηξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ή γεγνλφησλ πνπ
έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηαθνπή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πξνβιέπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ θηλεηηθφηεηαο ζην
εμσηεξηθφ νκάδσλ θνηηεηψλ (π.ρ. εμαηηίαο γεληθήο απεξγίαο
ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα κηαο ρψξαο ή ιφγσ
θπζηθήο θαηαζηξνθήο), ε ΔΜ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα
ζπκθσλήζνπλ θαηά πεξίπησζε γηα ηελ ελδερφκελε
αλαγλψξηζε σο «αλσηέξαο βίαο» θαη γηα ηα ζπιινγηθά κέηξα
πνπ ζα ιεθζνχλ ζρεηηθά, π.ρ. απνδνρή κε επηιέμηκεο ζε άιιε
πεξίπησζε δηάξθεηαο θηλεηηθφηεηαο θαη ελδερφκελε
δπλαηφηεηα
ζπλέρηζεο
ησλ
δηαθνπεηζψλ
πεξηφδσλ
θηλεηηθφηεηαο.

23. Σςνδςαζμόρ ππακηικήρ άζκηζηρ και ζποςδών καηά ηη διάπκεια ενιαίαρ πεπιόδος
κινηηικόηηηαρ για ζποςδέρ
Γπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ πεξηφδνπ ηνπνζέηεζεο γηα πξαθηηθή άζθεζε θαη πεξηφδνπ
ζπνπδψλ ππάξρεη ζην πιαίζην εληαίαο πεξηφδνπ θηλεηηθφηεηαο κε ζθνπφ ηηο ζπνπδέο
ζην εμσηεξηθφ. Με ηνλ φξν «εληαία πεξίνδνο» λννχληαη ηα εμήο: α) φηη ε πξαθηηθή
άζθεζε ζα ιάβεη απαξαίηεηα ρψξα ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ηδίνπ Ιδξχκαηνο Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο ζην νπνίν ν θνηηεηήο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, β) φηη νη δχν
δξαζηεξηφηεηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δηαδνρηθέο πεξηφδνπο ή ηνπιάρηζηνλ εληφο
ηνπ ίδηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο εθηφο εάλ άιισο απαηηείηαη απφ ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ, θάηη πνπ ζα απνηειεί φισο εμαηξεηηθή πεξίπησζε Σα πξνβιεπφκελα γηα ηελ
«ζπλδπαζκέλε πεξίνδν» πνζά είλαη ηα ίδηα κε ηα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο
ζπνπδέο.
- Η δηάξθεηα ηεο «ζπλδπαζκέλεο πεξηφδνπ» θπκαίλεηαη απφ ηξεηο (3) έσο δψδεθα
(12) κήλεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ζπλδπαζηεί, γηα παξάδεηγκα, 1 κήλαο
ηνπνζέηεζεο γηα πξαθηηθή άζθεζε κε 2 κήλεο ζπνπδψλ.
- Δάλ έλαο θνηηεηήο έιαβε ππνηξνθία γηα ηνπνζέηεζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
Leonardo da Vinci σο κέξνο κε ηξηηνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο, κπνξεί λα ιάβεη ππνηξνθία γηα κεηαθίλεζε κε ζθνπφ ηηο ζπνπδέο Α
λψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ελζσκαησκέλε πεξίνδν ηνπνζέηεζεο γηα πξαθηηθή άζθεζε.
24. Φοιηηηικόρ Χάπηηρ Erasmus
- Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ Erasmus θαηαγξάθνληαη ζηνλ
Υάξηε ηνπ Φνηηεηή Erasmus, ν νπνίνο δίδεηαη ζηνπο θνηηεηέο πξηλ αλαρσξήζνπλ γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ. Σα Ιδξχκαηα πξνέιεπζεο
ζα δηαζθαιίζνπλ φηη θάζε εμεξρφκελνο θνηηεηήο ιακβάλεη αληίγξαθν ηνπ Υάξηε ηνπ
Φνηηεηή.
3.3 Κπιηήπια επιλεξιμόηηηαρ για κινηηικόηηηα πποζωπικού (με ζκοπό ηη
διδαζκαλία/ ηην επιμόπθωζη πποζωπικού)
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3.31 Κπιηήπια ζσεηικά με ηο πποζωπικό (διδακηικό και άλλο)
25. Γηδαζθαιία: πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηιέμηκν γηα κεηαθίλεζε κε ζθνπφ ηε
δηδαζθαιία, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα εξγάδεηαη ζε Ίδξπκα Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο, θάηνρν ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Υάξηε Erasmus ή ζε επηρείξεζε (βι.
1.9). Σν Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ππνδνρήο απαηηείηαη λα δηαζέηεη
Παλεπηζηεκηαθφ Υάξηε Erasmus.
26. Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ: ην πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο απνζηνιήο πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα εξγάδεηαη ζε Ίδξπκα
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θάηνρν ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Υάξηε Erasmus. Δάλ ν
νξγαληζκφο ππνδνρήο είλαη Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, απαηηείηαη επίζεο λα
δηαζέηεη Παλεπηζηεκηαθφ Υάξηε Erasmus.
ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη:
Τπήθννη ρψξαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε (LLP)
Τπήθννη άιισλ ρσξψλ εξγαδφκελνη ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, εθφζνλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη
επηινγήο πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα θαη ην Ίδξπκα φπνπ εξγάδεηαη
ην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ αληίζηνηρα.
3.3.2. Κπιηήπια ζσεηικά με ηην κινηηικόηηηα και ηα Ιδπύμαηα Ανώηαηηρ
Εκπαίδεςζηρ/ Επισειπήζειρ
27. Επιλέξιμα Ιδπύμαηα και Διαπανεπιζηημιακέρ ζςμθωνίερ μεηαξύ Ιδπςμάηων
Ανώηαηηρ Εκπαίδεςζηρ
Σν Ίδξπκα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ππνδνρήο απαηηείηαη λα δηαζέηεη
Παλεπηζηεκηαθφ Υάξηε Erasmus.
- Η επηρείξεζε ππνδνρήο πξέπεη λα είλαη επηιέμηκε (βι. 1.9).
- Η θηλεηηθφηεηα κεηαμχ Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη
ζε δηαπαλεπηζηεκηαθέο ζπκθσλίεο. Ο ελ ιφγσ θαλφλαο δελ ηζρχεη γηα ηελ
θηλεηηθφηεηα κεηαμχ Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη επηρεηξήζεσλ.
-

28. Σςμθωνηθέν ππόγπαμμα διδαζκαλίαρ/ ζσέδιο επγαζίαρ
- Γηδαζθαιία: Σα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο – εηαίξνη πξέπεη λα έρνπλ
ζπκθσλήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ πνπ ζα
παξαδψζεη ν επηζθέπηεο θαζεγεηήο.
- Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ: Σα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο – εηαίξνη πξέπεη
λα έρνπλ ζπκθσλήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ζρέδην εξγαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηo πξνζσπηθφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ επίζθεςε. Η γισζζηθή
θαηάξηηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ζπλδηαζθέςεσλ
κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ γηα επηκφξθσζε. Οη
δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο απηέο δελ πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ
πιεηνλνςεθία ησλ εκεξψλ επηκφξθσζεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα
Erasmus αλά ίδξπκα απνζηνιήο θαη αλά αθαδεκατθφ έηνο (γηα θάζε ζχκβαζε).
29. Διάπκεια
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Γηδαζθαιία: Απαηηνχληαη πέληε (5) ψξεο δηδαζθαιίαο θαη’ ειάρηζηνλ (δειαδή
ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα). Μία ειάρηζηε δηάξθεηα 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ ζπληζηάηαη
ηδηαίηεξα γηα λα ππάξμεη επνηθνδνκεηηθή ζπκβνιή ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θαη
ηε δηεζλή αθαδεκατθή δσή ζην Ίδξπκα Τπνδνρήο. Μηθξφηεξεο πεξίνδνη ζα
απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε. Η κέγηζηε δηάξθεηα νξίδεηαη ζηηο έμη (6) εβδνκάδεο.
Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ: ε θηλεηηθφηεηα ζα πξέπεη λα δηαξθεί απφ 5 εξγάζηκεο
εκέξεο έσο 6 εβδνκάδεο Γηαζηήκαηα παξακνλήο ζην εμσηεξηθφ κηθξφηεξα απφ 5
εξγάζηκεο εκέξεο επηηξέπνληαη ζε πεξίπησζε παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ,
εξγαζηεξίσλ θαη ζπλδηαζθέςεσλ. Όκσο, ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ην Ίδξπκα ζα
παξάζρεη αηηηνιφγεζε απνδίδνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην πεξηερφκελν θαη ηε
ζεκαζία ζπκκεηνρήο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηείρε.
30.
3.3.4 Ππόζθεηοι κανόνερ για κινηηικόηηηα με ζκοπό ηη διδαζκαλία/ ηην επιμόπθωζη
πποζωπικού
31. Πποηεπαιόηηηα ζηιρ πεπιπηώζειρ ππώηηρ κινηηικόηηηαρ
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε ζπκκεηνρή ζηελ θηλεηηθφηεηα φζν ην δπλαηφ
κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ θαζεγεηψλ/ πξνζσπηθνχ, ζα δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε
θαζεγεηέο/ πξνζσπηθφ πνπ κεηαβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα πξψηε θνξά.
32. Σςμμεηοσή καθηγηηών ή πποζωπικού σωπίρ ςποηποθία ζε διδαζκαλία /
επιμόπθωζη πποζωπικού
Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θαζεγεηψλ ή πξνζσπηθνχ Erasmus ρσξίο
ππνηξνθία
3.4 Σύμβαζη ςποηποθίαρ για κινηηικόηηηα θοιηηηών
3.4.1 Σύμβαζη ςποηποθίαρ με Σςμθωνία Σποςδών/ Ππακηικήρ Άζκηζηρ
33. Η ζχκβαζε ππνηξνθίαο ζα πεξηιακβάλεη ηε πκθσλία πνπδψλ ή Πξαθηηθήο
Άζθεζεο.
34. Η ηήξεζε γξαπηψλ αξρείσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα θαζίζηαηαη δπλαηή ε
επηβεβαίσζε φηη νη θνηηεηέο, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ππνηξνθία γηα θηλεηηθφηεηα
Erasmus, ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά θαη απνδέρηεθαλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε ππνηξνθίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ
θηλεηηθφηεηαο, είλαη απαξαίηεηε.
3.4.2 Ποζό ςποηποθίαρ
35. Τπελζπκίδεηαη φηη ηα αηνκηθά πνζά ππνηξνθίαο θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΔΜ. Οη
θνηηεηέο ρσξίο ππνηξνθία είλαη επίζεο απαξαίηεην λα απνδερηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο θηλεηηθφηεηάο ηνπο.
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3.4.3 Έκθεζη θοιηηηών και κλείζιμο ζςμβάζεων ςποηποθίαρ με θοιηηηέρ
36. Όινη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θηλεηηθφηεηα ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο Erasmus είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ έθζεζε ηνπ
θνηηεηή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ θηλεηηθφηεηαο.
37. Σα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζα δεηνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ην
πξνζσπηθφ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο
ζπκβαηηθέο δηαηάμεηο.
38. Η απνηπρία ελφο θνηηεηή λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε
χκβαζε πνπδψλ ή ηε χκβαζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν λα
ηνπ δεηεζεί κεξηθή ή πιήξεο επηζηξνθή ηεο ππνηξνθίαο. Γελ ζα δεηείηαη επηζηξνθή
ηεο ππνηξνθίαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θνηηεηήο δελ κπφξεζε λα νινθιεξψζεη ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην εμσηεξηθφ ιφγσ αλσηέξαο βίαο. Σέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο
ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη απφ ην ίδξπκα απνζηνιήο θαη απαηηείηαη ε έγγξαθε
απνδνρή ηεο πεξίπησζεο αλσηέξαο βίαο απφ ηελ ΔΜ.

3.4.4.Κινηηικόηηηα με ζκοπό ηη διδαζκαλία – ππόγπαμμα διδαζκαλίαρ
39. Όια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζα δεζκεχνληαη απφ ην αηνκηθφ «πξφγξακκα
δηδαζθαιίαο», ην νπνίν ππνβάιιεηαη γηα ηελ πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο θαη ην νπνίν
εγθξίλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Τπεχζπλα γηα ηελ
πνηφηεηα ηεο πεξηφδνπ θηλεηηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ ζα είλαη ηα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο. Καηά ηελ επηζηξνθή, ν δηθαηνχρνο ζα ζπληάζζεη ζχληνκε έθζεζε ζηελ
νπνία ζα παξαηίζεληαη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα.
3.4.5 Κινηηικόηηηα με ζκοπό ηην επιμόπθωζη πποζωπικού – ζσέδιο επγαζίαρ
40. Όια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζα δεζκεχνληαη απφ ην αηνκηθφ «ζρέδην εξγαζίαο»
πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηελ πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο, ην νπνίν εγθξίλεηαη ηφζν απφ ην
ίδξπκα απνζηνιήο φζν θαη απφ ην ίδξπκα ππνδνρήο θαη ππνγξάθεηαη απφ φια ηα
εκπιεθφκελα κέξε. Καηά ηελ επηζηξνθή, ν δηθαηνχρνο ζα ζπληάζζεη ζχληνκε έθζεζε
ζηελ νπνία ζα παξαηίζεληαη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα.

4. Δνηαηικά Γλωζζικά Μαθήμαηα Erasmus (EILCs)
4.1. Οικονομικοί και ζςμπληπωμαηικοί κανόνερ
σπημαηοδόηηζη ηων μαθημάηων EILCs με ενιαίο ποζό

για

ηα

(EILCs)

–

1. Η επηρνξήγεζε είλαη έλα εληαίν πνζφ πνπ δίδεηαη αλά ηκήκα κε ζθνπφ ηε
ζπκβνιή ζηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ην ίδξπκα γηα ηε
δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή γισζζηθψλ καζεκάησλ γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο
Erasmus. Σν πνζφ απηφ είλαη ην ίδην γηα φια ηα καζήκαηα πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηε
ρψξα θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΜ.
4. 2. Δπιπλέον σπημαηοδόηηζη για θοιηηηέρ Erasmus
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2. Οη εμεξρφκελνη θνηηεηέο Erasmus πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε καζήκαηα EILCs ζα
ππνγξάθνπλ ζχκβαζε κε ηελ ΔΜ θαη ζα ρξεκαηνδνηνχληαη, κε ην πνζφ πνπ ζα
θαζνξίδεη ε ΔΜ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα νδνηπνξηθά θαη νη δαπάλεο δηαβίσζήο
ηνπο. Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα καζήκαηα EILCs δίδεηαη κε ζθνπφ ηελ
αληηζηάζκηζε κέξνπο ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή
ζε καζήκαηα EILCs, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
πεξηφδνπ Erasmus. Δάλ ηα καζήκαηα EILCs πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιεια κε ηελ
πεξίνδν Erasmus, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, δελ ζα δίδεηαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα
καζήκαηα EILCs. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε έγθξηζε ηεο
ζπκπιεξσκαηηθήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα καζήκαηα EILCs κπνξεί λα
αηηηνινγεζεί, π.ρ. φηαλ ππάξρνπλ επηπιένλ έμνδα γηα ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα
EILCs.
4.3. Φπημαηοδόηηζη για ζςμμεηέσονηερ βοηθούρ Comenius και βοηθούρ
εκπαιδεςηέρ Grundtvig )
3. Οη θνηηεηέο Erasmus έρνπλ πξνηεξαηφηεηα γηα ζέζεηο ζηα EILCs. Δάλ ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξεο δηαζέζηκεο ζέζεηο, νη βνεζνί Comenius θαη νη βνεζνί εθπαηδεπηέο
Grundtvig κπνξνχλ επίζεο λα ζπκκεηάζρνπλ.
4. Οη ζπκκεηέρνληεο βνεζνί Comenius
θαη βνεζνί εθπαηδεπηέο Grundtvig
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius ή ηνπ
πξνγξάκκαηνο Grundtvig ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο.
4.4. Αποςζία διδάκηπων για ηοςρ θοιηηηέρ Erasmus και ηοςρ βοηθούρ Comenius
και ηοςρ βοηθούρ εκπαιδεςηέρ Grundtvig για ηην παπακολούθηζη ηων
μαθημάηων EILCs
5. Οη θνηηεηέο Erasmus δελ επηβαξχλνληαη κε ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ γηα ηα
καζήκαηα EILCs. Ωζηφζν, κπνξεί λα δεηεζεί νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή γηα εθδξνκέο ή
παξφκνηεο κε ππνρξεσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ινηπά έμνδα πνπ ζπλήζσο
θαινχληαη λα θαηαβάιινπλ νη θνηηεηέο Erasmus. Οη ίδηνη θαλφλεο ηζρχνπλ γηα ηνπο
βνεζνχο Comenius θαη ηνπο βνεζνχο εθπαηδεπηέο Grundtvig.
4.5. Γιάπκεια κύκλος μαθημάηων EILCs
6. Σν EILC πξέπεη λα δηαξθεί απφ 2 έσο έμη (6) εβδνκάδεο κε ειάρηζην αξηζκφ
δηδαθηηθψλ σξψλ εμήληα (60) ζπλνιηθά θαη ηνπιάρηζηνλ 15 δηδαθηηθέο ψξεο ηελ
εβδνκάδα (θαη επηπιένλ αηνκηθή κειέηε θαη γισζζηθφ εξγαζηήξη).
4.6. Σςνιζηώμενορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων
7. πζηήλνληαη ηδηαίηεξα νη νιηγνκειείο νκάδεο ζπκκεηερφλησλ (15 -20 αηφκσλ
πεξίπνπ). Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ πξέπεη λα είλαη 10. Πξέπεη λα
εμαζθαιίδεηαη ε ζρέζε θφζηνπο – σθέιεηαο ηνπ EILC. Δάλ ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ
ζπκκεηερφλησλ είλαη κηθξφηεξνο ησλ 10, ε ΔΜ ζα κεηψζεη ην πφζν επηρνξήγεζεο
κεξηθψο ή πιήξσο.
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4.7. Ιδπύμαηα – Γιοπγανωηέρ μαθημάηων EILCs
4.7.1. Ππόζκληζη Υποβολήρ Πποηάζεων και επιλογή διοπγανωηών μαθημάηων
EILCs
8. Η επηινγή ησλ Ιδξπκάησλ – Γηνξγαλσηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη
Δζληθήο Πξφθιεζεο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ πνπ δεκνζηεχεη ε ΔΜ ζπκπιεξσκαηηθά
πξνο ηε γεληθή Πξφθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ γηα ην LLP.
9. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο/ηζρχνο ησλ EILCs νξίδεηαη απφ 1 Ινπλίνπ ηνπ έηνπο Ν
έσο ηελ 31 Μαΐνπ ηνπ έηνπο Ν+1.
10. Δπηιέμηκνη δηνξγαλσηέο καζεκάησλ EILCs είλαη ηα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο πνπ είλαη θάηνρνη Παλεπηζηεκηαθνχ Υάξηε Erasmus ή άιινη
νξγαληζκνί πνπ εηδηθεχνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ ειιεληθψλ
11. Σα Ιδξχκαηα - Γηνξγαλσηέο ζα δηαζέηνπλ εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ
νξγάλσζε θαη θηινμελία ησλ καζεκάησλ EILCs. Δάλ ην ίδξπκα δηαζέηεη ήδε ηελ
απαηηνχκελε ππνδνκή θαζψο θαη καθξνρξφληα εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε ηέηνηνπ
είδνπο καζεκάησλ, ηνχην ζα ζεσξείηαη πιενλέθηεκα.
12. Καηά ηελ επηινγή ησλ Γηνξγαλσηψλ ησλ καζεκάησλ, ε ΔΜ ζα δηαζθαιίζεη ηελ
δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο γηα θνηηεηέο, νη νπνίνη
ζπλερίδνπλ ηελ πεξίνδν ζπνπδψλ/ πξαθηηθήο άζθεζεο Erasmus ζε ηδξχκαηα πνπ δελ
πξνζθέξνπλ καζήκαηα EILCs.
13. Σα επηιεγκέλα Ιδξχκαηα – δηνξγαλσηέο EILCs ζα ζπκπιεξψλνπλ ην
Δλεκεξσηηθφ Έληππν
ηνπ Ιδξχκαηνο - Γηνξγαλσηή (Organising institution’s
information form) κε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δπλεηηθνχο ζπκκεηέρνληεο. Σν Ίδξπκα
δηνξγαλσηήο EILCs ζα εμαζθαιίδεη δηακνλή γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η
αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη ε
ρνξήγεζε κνλάδσλ ECTS ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα.
4.7.2. Σςμβάζειρ
14. Η ΔΜ ζα εθδίδεη θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο επηρνξεγήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην
ππνρξεσηηθφ ππφδεηγκα ζπκβάζεσλ επηρνξήγεζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
4.8. Δπιλογή ζςμμεηεσόνηων ζε μαθήμαηα EILCs
4.8.1. Επιλέξιμοι ζςμμεηέσονηερ
15. Δπηιέμηκνη θνηηεηέο είλαη νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
πεξηφδνπ ζπνπδψλ/πξαθηηθήο άζθεζεο Erasmus ζηελ ρψξα ππνδνρήο.
16. Οη βνεζνί Comenius θαη νη βνεζνί εθπαηδεπηέο Grundtvig είλαη επηιέμηκνη γηα
ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα EILCs.
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17. Σα καζήκαηα πξνζθέξνληαη ζε επίπεδν αξραξίσλ ή/ θαη ζε κέζν επίπεδν.
Φνηηεηέο κε θχξην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία
δηνξγαλψλνληαη ηα καζήκαηα θαλνληθά δελ είλαη επηιέμηκνη ζπκκεηνρήο.
4.8.2. Διαδικαζία επιλογήρ και πποθεζμίερ ςποβολήρ αιηήζεων για ηοςρ θοιηηηέρ
18. Οη θνηηεηέο Erasmus ππνβάιινπλ αίηεζε κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Erasmus ηνπ
Ιδξχκαηνο πξνέιεπζήο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ην παξερφκελν έληππν αίηεζεο. Σν
Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξχκαηνο πξνέιεπζεο είλαη ππεχζπλν λα πξνσζήζεη κέζσ email4 ηελ αίηεζε ζην Ίδξπκα πνπ ζα πξνβεί ζηελ επηινγή, ζηέιλνληαο ζπγρξφλσο θαη
ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε φηη ν αηηψλ έρεη επηιεγεί γηα πεξίνδν ζπνπδψλ/πξαθηηθήο
άζθεζεο Erasmus5. Η ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία πξέπεη λα ζηαιεί ε αίηεζε
πξνζδηνξίδεηαη ζην Δλεκεξσηηθφ Έληππν ηνπ Ιδξχκαηνο – Γηνξγαλσηή.
19. Σν Ίδξπκα πξνέιεπζεο ζα βεβαηψλεηαη φηη ηα δεδνκέλα ηεο αίηεζεο πνπ
απαηηνχληαη απφ ην Ίδξπκα-Γηνξγαλσηή έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζην έληππν αίηεζεο.
20. Σν Ίδξπκα Πξνέιεπζεο ζέηεη ηε δηθή ηνπ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αηηήζεσλ γηα
εμεξρφκελνπο θνηηεηέο (θαηά πξνηίκεζε ηελ ίδηα πνπ αθνξά θαη ηηο αηηήζεηο γηα
ζπνπδέο/πξαθηηθή άζθεζε Erasmus), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θνηλέο επξσπατθέο
θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο αηηήζεσλ.
4.8.3.Εςθύνη επιλογήρ ηων θοιηηηών
21. Σελ επζχλε γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ θνηηεηψλ έρνπλ απφ θνηλνχ ην Ίδξπκα –
Γηνξγαλσηήο ησλ καζεκάησλ EILC θαη ε ΔΜ ηεο ρψξαο ππνδνρήο.
22. Η ΔΜ ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο ζε εζληθφ επίπεδν. πζηήλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δζληθψλ
Μνλάδσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο κε παξνπζία ζε ζπζθέςεηο ηεο επηηξνπήο
επηινγήο ή δηνξγάλσζε ηέηνηνπ είδνπο ζπζθέςεσλ ή ελεκέξσζε ηεο ΔΜ απφ ηνλ
Γηνξγαλσηή ησλ καζεκάησλ EILCs θαηά ηελ επηινγή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα
καζήκαηα ζα επηιεγνχλ κε δηαθάλεηα θαη κε ζπληνληζκέλν ηξφπν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
δηαζθαιηζζεί ε ηζφξξνπε γεσγξαθηθή ζπκκεηνρή θαη ε ηζφξξνπε ζπκκεηνρή αλά
γλσζηηθφ αληηθείκελν Πξνηεξαηφηεηα κπνξεί λα δνζεί ζηνπο θνηηεηέο πνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ζπνπδψλ Erasmus πξνηίζεληαη λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζηε γιψζζα
ησλ EILC.Σν αλσηέξσ κπνξεί λα επηηεπρζεί π.ρ. κε θνηλή ζχζθεςε επηινγήο γηα
φινπο ηνπο Γηνξγαλσηέο καζεκάησλ.
4.8.4. Λοιπέρ ζςζηάζειρ ζσεηικά με ηην επιλογή θοιηηηών
23. Κάζε ΔΜ παξέρεη ζε φια ηα Ιδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα EILCs θαζψο θαη ελδεηθηηθφ αξηζκφ ησλ
δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ππνδνρήο.
4

Όιεο νη αηηήζεηο ζα απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά (κε e-mail) ρσξίο ρξήζε εληχπσλ. Όιε ε ινηπή
αιιεινγξαθία (απνηειέζκαηα επηινγήο, επηβεβαίσζε ησλ θνηηεηψλ, θ.ι.π.) ζα γίλνληαη κφλνλ κε email, εάλ είλαη δπλαηφλ.
5
Δάλ ε πξνζεζκία επηινγήο γηα ηελ πεξίνδν ζπνπδψλ/πξαθηηθήο άζθεζεο Erasmus είλαη
κεηαγελέζηεξε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηo EILC, ε επηινγή ηνπ θνηηεηή γηα ηελ πεξίνδν
Erasmus ζα επηβεβαηψλεηαη φηαλ ν θνηηεηήο επηβεβαηψλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην EILC.
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24. Ο εθάζηνηε Γηνξγαλσηήο καζεκάησλ EILCs ζα ζπληάζζεη θαηάινγν
επηιαρφλησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην (ζχλεζεο) ελδερφκελν εκθάληζεο πνιιψλ
αθπξψζεσλ.
25. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο έληαμεο
ζε ιίζηα αλακνλήο ζπκκεηερφλησλ) ζα αλαθνηλψλνληαη ζην εθάζηνηε ππνςήθην
αηνκηθά απφ ηνλ Γηνξγαλσηή ησλ καζεκάησλ EILCs. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα
ηνπο ππνςεθίνπο ησλ νπνίσλ ε αίηεζε δελ έγηλε δεθηή. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε
ελφο θνηηεηή πξνσζείηαη, ζχκθσλα κε φζα ν ίδηνο ππνδεηθλχεη ζηελ αίηεζή ηνπ, ζε
δηαθνξεηηθφ Ίδξπκα – Γηνξγαλσηή, ν θνηηεηήο πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψλεηαη απφ
ην Ιδξπκα-Γηνξγαλσηή.
26. Οη θνηηεηέο ζα ελεκεξψλνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζρεηηθά κε ηελ
ζπγθεθξηκέλε επηινγή θαη ζπλήζσο έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, ην
αξγφηεξν.
27. Σν Ίδξπκα – Γηνξγαλσηήο ζα απνζηείιεη πιεξνθνξίεο ζην ίδξπκα πξνέιεπζεο
θαη ηελ ΔΜ ζρεηηθά κε ηνπο επηιεγέληεο ζπκκεηέρνληεο κφιηο νη θνηηεηέο
επηβεβαηψζνπλ φηη απνδέρνληαη ηε ζέζε.
4.9. Δκθέζειρ
28. Οη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο θαη νη Βνεζνί Comenius ζα ζπκπιεξψλνπλ ηελ
«ηειηθή έθζεζε ηνπ θνηηεηή».
29. Σα Ιδξχκαηα -Γηνξγαλσηέο ζα ζπκπιεξψλνπλ ηελ ηειηθή έθζεζε ηνπ Ιδξχκαηνο
– Γηνξγαλσηή.
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