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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση απόφασης υπ’ αριθμ. 7852/23-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΠΨ046914Κ-ΜΩΦ)
με θέμα «Διαδικασίες Διαχείρισης Σχεδίων Erasmus+ KA103: Κινητικότητα Φοιτητών &
Προσωπικού»

ΑΠΟΦΑΣΗ
H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Συνεδρίαση 139/21.06.2017, θέμα 11ο)

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Α΄173/1983) και
ειδικότερα το άρθρο 1 μετά την αντικατάσταση των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 1
αυτού με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής» (ΦΕΚ Α΄114/2001),
2. Tις διατάξεις του Ν.4009/6-9-2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/Α/6-92011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το στοιχείο ιη της παρ. 18 του
άρθρου 8 «Όργανα του Ιδρύματος» του Κεφαλαίου Δ΄ του Ν. 4009/2011 «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α’/06-09-2011), που τροποποιήθηκε με το
πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159΄/10-8-2012),
καθώς και του στοιχείου ιζ της παρ. 20 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, προστεθέντος
με το ως άνω άρθρο του Ν.4076/11,
3. Tη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄112) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄254).
4. Tο Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία
Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και
Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 123Α΄/03.06.2013),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ190Α΄/16.9.2013),
5. Tην Απόφαση υπ’ αριθμ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον
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τομέα της δια βίου μάθησης, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθμ. L327/45 στις 24-11-2006,
6. Tον επικαιροποιημένο Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ όπως τηρείται στην
ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
7. Την απόφαση που καταγράφηκε στο πρακτικό της Συνέλευσης υπ’ αριθμ. 120/8-122016 (θέμα 5ο) και εκδόθηκε ως Πράξη του Προέδρου της Συνέλευσης με αριθμ. πρωτ.
7852/23-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΠΨ046914Κ-ΜΩΦ).
8. Την αρ. 13/15.04.2013 (θέμα 2ο) Πράξη Συμβουλίου (ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02.05.2013),
για το διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας, σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την αρ. 71888/Ε5/28.05.2013 (ΑΔΑ ΒΕΧ49-8ΦΜ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο
διορισμός του κ. Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
10. Την αριθ. πρωτ. 4918/31-8-2016 (ΑΔΑ: 72I246914K-4Λ3) απόφαση συγκρότησης της
Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την απόφαση που καταγράφηκε στο υπ’ αριθμ. 120/8-12-2016 πρακτικό
της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας (θέμα 5ο) [αριθμ. πρωτ. 7852/23-12-2016 (ΑΔΑ:
6ΠΨ046914Κ-ΜΩΦ) πράξη του Προέδρου της Συνέλευσης] με θέμα «Διαδικασίες
Διαχείρισης Σχεδίων Erasmus+ KA103: Κινητικότητα Φοιτητών & Προσωπικού» και την
επαναδιατύπωση των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών, ως ακολούθως :
Α. ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Α.1. Διαδικασία Σύναψης Νέας Διιδρυματικής Συμφωνίας (Interinstitutional Agreement)
Η απόφαση για τη σύναψη νέας Διιδρυματικής Συμφωνίας Κινητικότητας λαμβάνεται από
τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση μέλους ΕΠ (το οποίο ορίζεται Συντονιστής
Συμφωνίας – Agreement Coordinator) η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
α)
την παρουσίαση του Ιδρύματος-εταίρου,
β)
την επαρκή περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών,
και προεραιτικά
γ)
την αναλυτική πρόταση (σε πίνακα με ECTS) για την αναγνώριση και αντιστοίχιση
των προσφερόμενων μαθημάτων με τα μαθήματα του οικείου Προγράμματος Σπουδών και
την μεταφορά των ECTS, καθώς και για την αντιστοίχιση των συστημάτων βαθμολόγησης
των δύο Ιδρυμάτων. δ)
την πρόταση για την προσφορά μαθημάτων στην Αγγλική για
τις ανάγκες των εισερχόμενων φοιτητών από το Ίδρυμα-εταίρο.
Τα κριτήρια για τη σύναψη μιας νέας Διιδρυματικής Συμφωνίας από το Τμήμα είναι:
α) τα Προγράμματα Σπουδών των δύο Ιδρυμάτων/Τμημάτων να είναι συμβατά,
β)
τα προτεινόμενα Ιδρύματα-εταίροι να είναι αναγνωρισμένα HEIs,
γ)
το Τμήμα διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και ΕΠ για να παρέχει μαθήματα στην
Αγγλική για τις ανάγκες των εισερχόμενων φοιτητών από το Ίδρυμα-εταίρο.
Με την έγκριση της νέας Διιδρυματικής Συμφωνίας το Τμήμα:
α) δεσμεύεται για την αναγνώριση και αντιστοίχιση των προσφερόμενων μαθημάτων με τα
μαθήματα του οικείου Προγράμματος Σπουδών και τη μεταφορά των ECTS στους
εξερχόμενους φοιτητές, με την επιστροφή τους,
β)
εκχωρεί τη δικαιοδοσία στον Τμηματικό Συντονιστή (Departmental Coordinator) να
υπογράφει τις Συμφωνίες Μάθησης (Learning Agreements) των εξερχόμενων φοιτητών
πριν την αναχώρησή τους, και τα έγγραφα αναγνώρισης και αντιστοίχισης μετά την
επιστροφή τους στο ΤΕΙ Θεσσαλίας,
γ)
αναθέτει την ετήσια επικαιροποίηση των στοιχείων του Ιδρύματος-εταίρου
(Προγράμματα Σπουδών, προσφερόμενα μαθήματα κ.λπ.) στο Συντονιστή Συμφωνίας, o
οποίος επικουρεί τον Τμηματικό Συντονιστή και στη διαδικασία αναγνώρισης,
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δ)
δεσμεύεται για την αποδοχή των προτεινόμενων εισερχόμενων φοιτητών από το
Ίδρυμα-εταίρο και την παροχή επαρκούς αριθμού μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα ώστε
να διατίθενται τουλάχιστον 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο για την
εκπαίδευση αυτών. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει εγκαίρως (κατά το
προηγούμενο ΑE) ποια μαθήματα θα διδάσκονται στην Αγγλική κάθε ΑΕ και ανακοινώνει
αυτά στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Προγραμμάτων Erasmus,
ε)
αναθέτει στο Συντονιστή Συμφωνίας την επίβλεψη (mentoring) των εισερχόμενων
φοιτητών από το Ίδρυμα-εταίρο,
στ)
εκχωρεί τη δικαιοδοσία στον Τμηματικό Συντονιστή (Departmental Coordinator) να
υπογράφει τις Συμφωνίες Μάθησης (Learning Agreements) των εισερχομένων φοιτητών
από το Ίδρυμα-εταίρο σε συνεργασία με τον Συντονιστή Συμφωνίας.
Μετά την έγκριση της σύναψης νέας Διιδρυματικής Συμφωνίας:
α) ο Συντονιστής της Συμφωνίας προωθεί το πρακτικό έγκρισης και τα απαραίτητα στοιχεία
του Ιδρύματος-εταίρου στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus του
ΤΕΙ Θεσσαλίας για την προετοιμασία των εγγράφων και την υπογραφή της Συμφωνίας,
β) τα στοιχεία του νέου Ιδρύματος-εταίρου (στοιχεία επικοινωνίας και ιστότοπος) και η
εγκεκριμένη (εφόσον υπάρχει) πρόταση για την αναγνώριση και αντιστοίχιση των
προσφερόμενων μαθημάτων με τα μαθήματα του οικείου Προγράμματος Σπουδών και την
μεταφορά των ECTS αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος για την ενημέρωση των
φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας,
γ) με βάση την εγκεκριμένη πρόταση για την αναγνώριση και αντιστοίχιση των
προσφερόμενων μαθημάτων με τα μαθήματα του οικείου Προγράμματος Σπουδών, ο
Τμηματικός Συντονιστής υπογράφει τις Συμφωνίες Μάθησης (Learning Agreements) των
εξερχόμενων φοιτητών πριν την αναχώρησή τους, και τα έγγραφα αναγνώρισης και
αντιστοίχισης μετά την επιστροφή τους στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Α.2. Διαδικασία Αξιολόγησης Υπάρχουσας Διιδρυματικής Συμφωνίας (Interinstitutional
Agreement)
Οι Διιδρυματικές Συμφωνίες που είναι εν ισχύ κατά την ψήφιση του παρόντος Κανονισμού,
θα περάσουν από διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης μετά από εισήγηση μέλους ΕΠ,
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. Α.1.
Οι Διιδρυματικές Συμφωνίες κάθε Τμήματος αξιολογούνται:
α)
κάθε έξι (6) έτη, πριν την έναρξη του διάδοχου 7ετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος
(π.χ. Socrates 1994-1999, Socrates II 2000-2006, Lifelong Learning Programme (LLP)
2007-2013, Erasmus+ 2014-2020),
β) εάν υφίσταται λόγος τροποποίησης / ακύρωσης της Συμφωνίας.
Α.3. Διαδικασία Διεύρυνσης Υπάρχουσας Διιδρυματικής Συμφωνίας (Interinstitutional
Agreement)
Οι εγκεκριμένες και σε ισχύ Διιδρυματικές Συμφωνίες μπορούν να διευρυνθούν ως προς τα
γνωστικά τους αντικείμενα μετά από τη σύμφωνη απόφαση των εμπλεκόμενων Τμημάτων.
Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατό να συμπεριληφθούν στη Συμφωνία και άλλα Τμήματα του
ΤΕΙ Θεσσαλίας,. Σε αυτή την περίπτωση ο καθηγητής που προτείνει την επέκταση της
Διιδρυματικής Συμφωνίας θεωρείται ως Συντονιστής της Συμφωνίας για το Τμήμα του, και
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. Α.1.
Β. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Β.1. Διαδικασία Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές
Στα πλαίσια των σχεδίων ΚΑ103 του προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα σε
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας να φοιτήσουν, με
ταυτόχρονη χορήγηση υποτροφίας, για ένα διάστημα, από 3 έως 12 μήνες σε Ευρωπαϊκά
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ΑΕΙ, με τα οποία έχουν συναφθεί Διιδρυματικές Συμφωνίες. Οι σπουδές στο εξωτερικό
αναγνωρίζονται πλήρως από το ΤΕΙ Θεσσαλίας με τη χρήση των πιστωτικών μονάδων
(ECTS) με την επιστροφή του φοιτητή.
Β.1.1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα για Σπουδές
Το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus καλεί τους φοιτητές του ΤΕΙ
Θεσσαλίας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
που ανακοινώνεται:
α)
κάθε Φεβρουάριο, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου, για δράσεις
κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο), και
β)
κάθε Οκτώβριο συμπληρωματικά, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου,
για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους, σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα ιδρύματα εταίρους
και διαθέσιμα κονδύλια για την επιχορήγηση των δράσεων.
Β.1.2. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Μετακίνησης Φοιτητή για Σπουδές
Προκειμένου να αιτηθούν την μετακίνηση τους μέσω του Προγράμματος Erasmus+ για
σπουδές οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
(α)
να είναι Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+,
(β)
να είναι Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών
στο ΤΕΙ Θεσσαλίας,
(γ)
να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 80% των μαθημάτων του 1ου έτους
σπουδών και να το πιστοποιούν με σχετική Βεβαίωση που εκδίδεται από το Μητρώο
φοιτητών,
(δ)
να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ Θεσσαλίας,
τουλάχιστον στο 2ο έτος,
(ε)
να γνωρίζουν τη γλώσσα διδασκαλίας του Ιδρύματος υποδοχής (Επίπεδο Β1 ή Β2)
ή Αγγλικά (Επίπεδο Β1 ή Β2 συνήθως), ανάλογα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η
Διιδρυματική Συμφωνία με το Ίδρυμα υποδοχής, και να προσκομίζουν υποχρεωτικά
αντίστοιχο αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. (στ) να μην έχουν ολοκληρώσει
συνολικά 12 μήνες μετακίνησης για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση (με ή χωρίς υποτροφία)
μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά τον τρέχοντα κύκλο σπουδών τους.
Β.1.3. Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα για Σπουδές
Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές και πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας συμπληρώνουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (παρέχεται από το
Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus) και δηλώνουν:
α)
3 πανεπιστήμια υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας
β)
τη χρονική διάρκεια σπουδών στο εξωτερικό (3-12 μήνες) που επιθυμούν.
Οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Προγραμμάτων Erasmus μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α)
Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον του 80% των μαθημάτων του 1ου
έτους σπουδών (εκδίδεται από το Μητρώο για μετακίνηση Erasmus+),
(β)
Αναλυτική Βαθμολογία (εκδίδεται από το Μητρώο για μετακίνηση Erasmus+),
(γ) Πιστοποιητικό Γνώσης της Γλώσσας Διδασκαλίας ή της Αγγλικής (Β1 ή Β2 ή Γ1 ή Γ2),
(δ) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου.
Β.1.4. Κριτήρια Επιλογής Μετακίνησης Φοιτητή για Σπουδές
Προτεραιότητα μετακίνησης για Σπουδές έχουν οι φοιτητές που κάνουν αίτηση πρώτη φορά
(ανεξάρτητα αν έχουν ήδη μετακινηθεί για Πρακτική Άσκηση).
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Η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για κινητικότητα για σπουδές γίνεται από το
Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus και οι φοιτητές κατατάσσονται
κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τελεστές:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κριτήρια και τελεστές για την επιλογή φοιτητών για μετακίνηση για Σπουδές.
Α/Α ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ακαδημαϊκή επίδοση (σταθμισμένος μέσος όρος - προκύπτει από την
0,5
1
αναλυτική βαθμολογία που παρέχεται από το Μητρώο του Τμήματος)
Γνώση ξένης γλώσσας (αποδεικνύεται από επίσημο πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας)
Επίπεδο
Μόρια
C2
ή
0,3
2
μητρική
10
C1
8,5
B2
7
B1
5
Αριθμός των μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς
Αριθμός
Μόρια
9-14
5
0,1
3
15-20
6
21-25
8,5
26-30
10
Τρέχον εξάμηνο φοίτησης

4

0,05

Εξάμηνο
>9
8
7
6
5
4

Μόρια
6
7
8
10
9
5

Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
Ακύρωση μετακίνησης χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του Γραφείου
-0,1
6
Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus
Απορρίπτονται οι αιτήσεις των φοιτητών οι οποίοι:
α)
αιτούνται μετακίνηση για Σπουδές στο ίδιο Ευρωπαϊκό ΑΕΙ στο οποίο είχαν
μετακινηθεί στο παρελθόν πάλι για Σπουδές,
β)
δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία (βλέπε παρακάτω στις υποχρεώσεις) προηγούμενη
μετακίνηση τους στο πρόγραμμα Erasmus+.
5

0,05

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών:
το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus αποστέλλει τα
αποτελέσματα με τους πίνακες των εγκεκριμένων και των επιλαχόντων φοιτητών για
μετακίνηση στους Τμηματικούς Συντονιστές (Departmental Coordinators) του οικείου
Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας,
Ο αριθμός των φοιτητών που μετακινούνται με επιχορήγηση κάθε Ακαδημαϊκό Έτος
καθορίζεται:
α)
από τα διαθέσιμα κονδύλια,
β)
τις διαθέσιμες θέσεις στα ιδρύματα υποδοχής με βάση τις Διιδρυματικές Συμφωνίες
κάθε Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, και
γ)
τη σχετική ζήτηση (αριθμός αιτήσεων των φοιτητών).
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Στην περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν αλλά υπάρχουν διαθέσιμες
θέσεις στα ιδρύματα υποδοχής, δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθούν οι φοιτητές με
μηδενική επιχορήγηση (zero-grant), εφόσον το επιθυμούν.
Β.1.5. Υποχρεώσεις Μετακινούμενων Φοιτητών Erasmus + για Σπουδές
Οι φοιτητές που μετακινούνται στο εξωτερικό για Σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+
υποχρεούνται:
α)
να τηρούν τους όρους και κανονισμούς του προγράμματος όπως αυτοί
περιγράφονται στον Χάρτη Φοιτητή Erasmus, και προκύπτουν από την Σύμβαση
Επιχορήγησης Κινητικότητας και την Συμφωνία Μάθησης που υπογράφουν πριν την
αναχώρηση τους για το Ίδρυμα Υποδοχής,
β)
να πιστοποιήσουν την εγγραφή τους στο Ίδρυμα Υποδοχής αποστέλλοντας
ηλεκτρονικά συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, το έγγραφο Certificate of
Arrival (παρέχεται από το Γραφείο) εντός 10 ημερών από την άφιξη τους στο Ίδρυμα
Υποδοχής,
γ)
να τηρούν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο
πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν στο Ίδρυμα Υποδοχής, όπως την παρακολούθηση
μαθημάτων, εκπόνηση εργασιών, συμμετοχή σε εργαστήρια /workshops, συμμετοχή στις
προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, δηλ. εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές κλπ.
δ)
να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν στο Ίδρυμα
Υποδοχής, και να αποκομίσουν τουλάχιστον 10 πιστωτικές μονάδες ECTS για ένα
ακαδημαϊκό εξάμηνο μετακίνησης ή 8 πιστωτικές μονάδες ECTS για ένα ακαδημαϊκό
τρίμηνο.
ε)
να προσκομίσουν το έγγραφο Certificate of Duration (παρέχεται από το Γραφείο)
πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Ίδρυμα Υποδοχής, κατά
την επιστροφή τους στο ΤΕΙ Θεσσαλίας μετά την ολοκλήρωση της περιόδου Erasmus στο
εξωτερικό.
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει το υπολειπόμενο 20% της
χρηματοδότησης ή να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης των
μετακινούμενων φοιτητών-Erasmus σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
υποχρεώσεων.
Β.1.6. Αναγνώριση του Προγράμματος Σπουδών στο Εξωτερικό
Το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση
της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το
γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο πρόγραμμα
συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές
πραγματοποιούν στο εξωτερικό όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη
Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies).
Η διαδικασία αναγνώρισης περιλαμβάνει δύο φάσεις:
1. Πριν την αναχώρηση από το ΤΕΙ Θεσσαλίας
α)
Οι φοιτητές συμπληρώνουν το Έντυπο Αναγνώρισης 1 (πριν την αναχώρηση) με
την βοήθεια του Συντονιστή Συμφωνίας (Agreement Coordinator) με το Ίδρυμα Υποδοχής
και με βάση τις εγκεκριμένες αντιστοιχίες των δύο προγραμμάτων σπουδών όπως
αυτές ανακοινώνονται στον ιστότοπο του οικείου Τμήματος.
β)
Το έντυπο υπογράφεται από το Τμηματικό Συντονιστή (Departmental Coordinator).
2. Μετά την επιστροφή στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
α)
Οι φοιτητές συμπληρώνουν το Έντυπο Αναγνώρισης 2 (μετά την επιστροφή) με
βάση το Έντυπο Αναγνώρισης 1 και το Transcript of Records που λαμβάνουν από το
Ίδρυμα Υποδοχής. Η μετατροπή της βαθμολογίας που έχει απονεμηθεί στους φοιτητές από
το Ίδρυμα Υποδοχής γίνεται με βάση την αντιστοίχιση των συστημάτων βαθμολόγησης των
δύο Ιδρυμάτων, (προέλευσης και υποδοχής) όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Συνέλευση
του οικείου Τμήματος.

ΑΔΑ: ΨΚ6146914Κ-ΖΘΚ

β)
Το έντυπο υπογράφεται από το Τμηματικό Συντονιστή (Departmental Coordinator)
και υποβάλλεται από τον φοιτητή στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος μαζί με την Αίτηση
Αναγνώρισης.
γ)
Η Συνέλευση του Τμήματος επικυρώνει την αναγνώριση και αντιστοίχιση του
Προγράμματος Σπουδών στο εξωτερικό.
Β.1.7. Παράταση της περιόδου Μετακίνησης Φοιτητή για Σπουδές
Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους, οι φοιτητές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να
παρατείνουν την περίοδο των σπουδών τους για ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο/εξάμηνο εντός
του τρέχοντος ΑΕ στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Σε αυτή την περίπτωση:
α)
ενημερώνουν ηλεκτρονικά (e-mail) το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Προγραμμάτων Erasmus το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την ολοκλήρωση της αρχικής
περιόδου Erasmus,
β)
συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Παράτασης Σπουδών
Erasmus (παρέχεται από το Γραφείο),
γ)
ενημερώνουν το Γραφείο και τον Departmental Coordinator στο Ίδρυμα Υποδοχής,
τηρώντας τις προθεσμίες του Ιδρύματος Υποδοχής,
δ)
ενημερώνουν ηλεκτρονικά (e-mail) τον Συντονιστή Συμφωνίας (Agreement
Coordinator) και τον Τμηματικό Συντονιστή (Departmental Coordinator) του οικείου
Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο οποίος και θα υπογράψει τις αλλαγές στη Συμφωνία
Μάθησης (Learning Agreement), αν εγκριθεί η παράταση.
Η Παράταση της περιόδου Σπουδών Erasmus εγκρίνεται εφόσον οι μετακινούμενοι
φοιτητές:
α)
δεν έχουν ολοκληρώσει συνολικά 12 μήνες μετακίνησης για Σπουδές και Πρακτική
Άσκηση (με ή χωρίς υποτροφία) μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά τον τρέχοντα
κύκλο σπουδών τους,
β)
έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αρχική περίοδο Erasmus για σπουδές,
γ)
έχουν υποβάλλει έγκαιρα την Αίτηση Παράτασης Σπουδών Erasmus,
δ)
έχουν εξασφαλίσει την έγκριση της παράτασης από το Ίδρυμα Υποδοχής και από
τον Τμηματικό Συντονιστή (Departmental Coordinator) του οικείου Τμήματος του ΤΕΙ
Θεσσαλίας.
Οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση για την περίοδο παράτασης των Σπουδών τους στο
Ίδρυμα Υποδοχής εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Σε περίπτωση που τα
κονδύλια δεν επαρκούν, δίνεται η δυνατότητα να παρατείνουν οι φοιτητές την περίοδο των
σπουδών Erasmus με μηδενική επιχορήγηση (zero-grant), εφόσον το επιθυμούν.
Β.2. Διαδικασία Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Στα πλαίσια των σχεδίων ΚΑ103 του προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και πρόσφατα αποφοιτήσαντες του ΤΕΙ
Θεσσαλίας να πραγματοποιήσουν, με ταυτόχρονη χορήγηση υποτροφίας, Πρακτική
Άσκηση (Traineeship Mobility) για ένα διάστημα από 2 έως 12 μήνες σε Ευρωπαϊκούς
φορείς υποδοχής (Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κέντρα
κατάρτισης, Πρεσβείες, μουσεία, σχολεία κ.ά.). Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης στο
εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, αναγνωρίζεται πλήρως από το ΤΕΙ
Θεσσαλίας με τη χρήση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) με την επιστροφή του φοιτητή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες θα πρέπει να έχουν προνοήσει να υποβάλλουν
την αίτηση για Πρακτική Άσκηση μέσα στο τελευταίο Ακαδημαϊκό Έτος των σπουδών τους.
Β.2.1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση
Το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus καλεί τους φοιτητές του ΤΕΙ
Θεσσαλίας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
που ανακοινώνεται 4 φορές το έτος:
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α)
κάθε Οκτώβριο, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου, για δράσεις
κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το τρέχον A.E. (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο),
β)
κάθε Ιανουάριο, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το εαρινό
εξάμηνο του τρέχοντος A.E.,
γ)
κάθε Απρίλιο, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος από υποψήφιους που πρόκειται να αποφοιτήσουν το Μάιο-Ιούνιο του
τρέχοντος A.E.,
(δ)
κάθε Ιούνιο, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο A.E.
(χειμερινό εξάμηνο).
Β.2.2. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Μετακίνησης Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση
Προκειμένου να αιτηθούν τη μετακίνηση τους για Πρακτική Άσκηση μέσω του
Προγράμματος Erasmus+ οι υποψήφιοι πρέπει πληρούν τα παρακάτω κριτήρια
επιλεξιμότητας:
(α)
να είναι Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+,
(β)
να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό Πρόγραμμα Σπουδών
Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας,
(γ)
να έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης,
σύμφωνα με τον κανονισμό του οικείου Τμήματος (πιστοποιείται με Βεβαίωση από το
Μητρώο)
(δ)
να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σε επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών
Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας,
(γ)
να γνωρίζουν τη γλώσσα εργασίας του φορέα υποδοχής (Επίπεδο Β1 ή Β2) ή
Αγγλικά (Επίπεδο Β1 ή Β2 συνήθως), όπως αυτό προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας,
(δ)
να μην έχουν ολοκληρώσει συνολικά 12 μήνες μετακίνησης για Σπουδές και
Πρακτική Άσκηση (με ή χωρίς υποτροφία) μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά τον
τρέχοντα κύκλο σπουδών.
Β.2.3. Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση
Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση και πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας συμπληρώνουν και υποβάλλουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(παρέχεται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus) μαζί με τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
(α)
Βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει τα απαραίτητα μαθήματα για την εκπόνηση της
Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τον κανονισμό του οικείου Τμήματος (εκδίδεται από το
Μητρώο).
(β)
Αναλυτική Βαθμολογία (εκδίδεται από το Μητρώο για μετακίνηση Erasmus).
(γ)
Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας του φορέα υποδοχής ή της Αγγλικής (Β1 ή Β2 ή
Γ1 ή Γ2) εάν το απαιτεί ο φορέας υποδοχής.
(δ)
Βεβαίωση αποδοχής από τον οργανισμό/φορέα υποδοχής (Letter of acceptance)
(παρέχεται υπόδειγμα από το Γραφείο). Θα πρέπει να αναφέρει κατ’ ελάχιστο: (i) το όνομα
του υποψηφίου, (ii) ότι γίνεται δεκτός για τοποθέτηση σε Πρακτική Άσκηση μέσω του
προγράμματος Erasmus+ δράση KA103, (iii) τη χρονική περίοδο της Πρακτικής Άσκησης,
και (iv) σαφή αναφορά για τη γλώσσα εργασίας και το απαιτούμενο επίπεδο
γλωσσομάθειας.
(ε)
Βεβαίωση Συνάφειας του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης με το γνωστικό
αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου, υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο Πρακτικής
Άσκησης του οικείου Τμήματος (παρέχεται υπόδειγμα από το Γραφείο).
(στ)
Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου.
Β.2.4. Κριτήρια Επιλογής Μετακίνησης Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση
Προτεραιότητα μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση έχουν οι φοιτητές που κάνουν
αίτηση πρώτη φορά (ανεξάρτητα αν έχουν ήδη μετακινηθεί για Σπουδές).
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Η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση γίνεται
από το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Κινητικότητας και οι φοιτητές
κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και
τελεστές:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κριτήρια και τελεστές για την επιλογή φοιτητών για μετακίνηση στο εξωτερικό
για Πρακτική Άσκηση.
Α/Α ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ακαδημαϊκή επίδοση (σταθμισμένος μέσος όρος - προκύπτει από
0,5
1
την αναλυτική βαθμολογία που παρέχεται από το Μητρώο του
Τμήματος)
Γνώση ξένης γλώσσας (αποδεικνύεται από επίσημο πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας)
Επίπεδο
Μόρια
C2
ή
μητρική
10
0,35
2
C1
8,5
B2
7
B1
5
.
Τρέχον εξάμηνο φοίτησης
Εξάμηνο Μόρια
7
8
8-9
10
0,1
3
10
8
>10
6
4

0,05

5

-0,1

Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
Ακύρωση μετακίνησης για πρακτική άσκηση κατά το προηγούμενο
έτος χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του Γραφείου Ευρωπαϊκών &
Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus

Απορρίπτονται οι αιτήσεις των φοιτητών οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία (βλέπε
υποχρεώσεις, Κεφ. Β.1.5) προηγούμενη μετακίνηση τους στο πρόγραμμα Erasmus+.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών:
α)
το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus αποστέλλει τα
αποτελέσματα με τους πίνακες των εγκεκριμένων και των επιλαχόντων φοιτητών για
μετακίνηση στους Τμηματικούς Υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας,
β) οι Τμηματικοί Υπεύθυνοι της Πρακτικής Άσκησης εισηγούνται τα αποτελέσματα στην
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης προς έγκριση.
Ο αριθμός των φοιτητών που μετακινούνται με επιχορήγηση κάθε Α.Ε. καθορίζεται:
α) από τα διαθέσιμα κονδύλια,
β) τη σχετική ζήτηση (αριθμός αιτήσεων των φοιτητών).
Στην περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν δίνεται η δυνατότητα να
μετακινηθούν οι φοιτητές με μηδενική επιχορήγηση (zero-grant), εφόσον το επιθυμούν.
Β.2.5. Υποχρεώσεις Μετακινούμενων Φοιτητών Erasmus + για Πρακτική Άσκηση
Σε συνέχεια της επιλογής τους οι φοιτητές και οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες υποχρεούνται:
α)
να εναρμονιστούν με τις υποχρεώσεις του οικείου Τμήματος (αν απαιτούνται) που
ισχύουν για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα,
β)
να ετοιμάσουν, με την καθοδήγηση του Γραφείου Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Προγραμμάτων Erasmus, το έγγραφο «Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση /
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Learning Agreement for Traineeship» το οποίο συμπληρώνεται από τους φοιτητές αρχικά
με τα προσωπικά τους στοιχεία, και στην συνέχεια από τον Φορέα Υποδοχής και στο τέλος
ελέγχεται για τη συνάφεια της και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του
οικείου Τμήματος.
Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται υποχρεωτικά για κάθε μία από τις δυνατότητες που
προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ στους φοιτητές:
α)
να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση που είναι υποχρεωτική για την
απόκτηση του τίτλου σπουδών που απονέμεται από όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας,
β)
να πραγματοποιήσουν δεύτερη περίοδο Πρακτικής Άσκησης (εθελοντικής)
επιπροσθέτως της υποχρεωτικής,
γ) να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό ως απόφοιτοι και να την
ολοκληρώσουν μέσα στο πρώτο έτος μετά την αποφοίτηση τους από το ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Επιπλέον, οι φοιτητές και οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες που μετακινούνται στο εξωτερικό
για Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ υποχρεούνται:
α)
να τηρούν τους όρους και κανονισμούς του προγράμματος όπως αυτοί
περιγράφονται στον Χάρτη Φοιτητή Erasmus, και προκύπτουν από τη Σύμβαση
Επιχορήγησης Κινητικότητας και τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης που υπογράφουν πριν
την αναχώρηση τους για το φορέα υποδοχής,
β)
να τηρούν τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
που επέλεξαν και εν γένει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη διαμονή τους ως
φοιτητές-Erasmus στη χώρα υποδοχής.
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου
της επιχορήγησης των μετακινούμενων φοιτητών-Erasmus σε περίπτωση μη τήρησης των
παραπάνω υποχρεώσεων.
Β.2.6. Αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης στο Εξωτερικό
Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη
αναγνώριση της περιόδου εργασίας στο Φορέα Υποδοχής με τη χρήση των πιστωτικών
μονάδων ECTS, εφόσον οι φοιτητές εξακολουθούν να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα κατά
την επιστροφή τους στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Λόγω της φύσης, όμως, του προγράμματος, η
διαδικασία αναγνώρισης δεν είναι «αυτόματη» καθώς περιλαμβάνει τις παρακάτω
περιπτώσεις (και συνδυασμό αυτών):
α)
η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται και λαμβάνεται υπόψη στην
απόκτηση του τίτλου σπουδών συμβάλλοντας στο σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS
που απαιτούνται,
β)
η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στην
απόκτηση του τίτλου σπουδών, δίνοντας ωστόσο επιπλέον πιστωτικές μονάδες ECTS πέρα από αυτές που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών,
γ)
στη περίπτωση μετακίνησης με την ιδιότητα του αποφοίτου, η Πρακτική Άσκηση στο
εξωτερικό καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate) και
προαιρετικά μπορεί να καταγραφεί στο Europass Mobility Document το οποίο φροντίζει να
διεκπεραιώσει το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Κινητικότητας, εφόσον
υπάρχουν η σχετική αναφορά στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση και η αποδοχή
του Φορέα Υποδοχής.
Στις περιπτώσεις α) & β) η περίοδος Πρακτικής Άσκησης αναγράφεται στο Παράρτημα
Διπλώματος (Diploma Supplement) του φοιτητή.
Μετά την επιστροφή στο ΤΕΙ Θεσσαλίας:
α)
Οι φοιτητές προσκομίζουν μια Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από
το φορέα υποδοχής καθώς και το συμπληρωμένο έγγραφο Συμφωνία Μάθησης για
Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeship).
β)
Οι φοιτητές συμπληρώνουν το Έντυπο Αναγνώρισης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο
υπογράφεται από το Τμηματικό Συντονιστή για την Πρακτική Άσκηση.
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β)
το Έντυπο Αναγνώρισης Πρακτικής Άσκησης μαζί με την Αίτηση Αναγνώρισης και
τα έγγραφα που αναφέρονται στο α) υποβάλλονται από τον φοιτητή στη Γραμματεία του
οικείου Τμήματος.
γ)
Η Συνέλευση του Τμήματος επικυρώνει την αναγνώριση και αντιστοίχιση Πρακτικής
Άσκησης στο εξωτερικό, εκτός και αν η αρμοδιότητα αυτή έχει εκχωρηθεί από τη Συνέλευση
Τμήματος στην Επιτροπή Π.Α., η οποία ενεργεί αναλόγως.
δ)
Αντίγραφο του Πρακτικού αποστέλλεται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Προγραμμάτων Κινητικότητας για την ολοκλήρωση του φακέλου του φοιτητή.
Β.2.7. Παράταση της περιόδου Μετακίνησης Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση
Κατά την διάρκεια της μετακίνησης τους, οι φοιτητές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να
παρατείνουν την περίοδο της Πρακτικής Άσκησης στο Φορέα Υποδοχής. Σε αυτή την
περίπτωση:
α)
ενημερώνουν ηλεκτρονικά (e-mail) το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Προγραμμάτων Erasmus το αργότερο δύο (2) μήνες πριν την ολοκλήρωση της αρχικής
περιόδου Πρακτικής Άσκησης Erasmus,
β)
συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Παράτασης Πρακτικής
Άσκησης Erasmus (παρέχεται από το Γραφείο),
γ)
ενημερώνουν ηλεκτρονικά (e-mail) τον Τμηματικό Συντονιστή για την Πρακτική
Άσκηση του οικείου Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο οποίος και θα υπογράψει τις αλλαγές
στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeship), αν
εγκριθεί η παράταση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυνατότητα Παράτασης της περιόδου Μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ στους πρόσφατα αποφοιτήσαντες.
Η Παράταση της περιόδου Πρακτικής Άσκησης Erasmus εγκρίνεται εφόσον οι
μετακινούμενοι φοιτητές:
α)
δεν έχουν ολοκληρώσει συνολικά 12 μήνες μετακίνησης για Σπουδές και Πρακτική
Άσκηση (με ή χωρίς υποτροφία) μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά τον τρέχοντα
κύκλο σπουδών τους,
γ)
έχουν υποβάλλει έγκαιρα την Αίτηση Παράτασης Πρακτικής Άσκησης Erasmus,
δ)
έχουν εξασφαλίσει την έγκριση της παράτασης από το Φορέα Υποδοχής και από
τον Τμηματικό Συντονιστή για την Πρακτική Άσκηση του οικείου Τμήματος του ΤΕΙ
Θεσσαλίας.
Οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση για την περίοδο Παράτασης της Πρακτικής Άσκησης
στο Φορέα Υποδοχής εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Σε περίπτωση που τα
κονδύλια δεν επαρκούν, δίνεται η δυνατότητα να παρατείνουν οι φοιτητές την περίοδο της
Πρακτικής Άσκησης Erasmus με μηδενική επιχορήγηση (zero-grant), εφόσον το επιθυμούν.
Γ.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γ.1.

Διαδικασία Κινητικότητας μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ για Διδασκαλία & Επιμόρφωση

Στα πλαίσια των σχεδίων ΚΑ103 του προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα στα
μέλη του ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ (*Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και σε όλες τις κατηγορίες
Διδασκόντων επί συμβάσει. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων της κατηγορίας αυτής
εφαρμόζονται τα κριτήρια 1, 2, 6, 7, 10, 11 του Πίνακα 3. Η μετακίνησή τους εγκρίνεται όταν
υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα μετακίνησης έχουν τα
μέλη ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Λοιπό Προσωπικό)
με σύμβαση του ΤΕΙ Θεσσαλίας να
μετακινηθούν για Διδασκαλία & Επιμόρφωση, με ταυτόχρονη επιχορήγηση, για διάστημα
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Οδηγό του προγράμματος Erasmus,
Η κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/
ακαδημαϊκό κλάδο. Μια κινητικότητα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει τον ελάχιστο
αριθμό ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα όπως αυτός καθορίζεται στον Οδηγό του
Προγράμματος Erasmus
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Γ.1.1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κινητικότητα μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ
για Διδασκαλία & Επιμόρφωση
Το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων
Erasmus καλεί τα μέλη
ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ανακοινώνεται:
α)
κάθε Ιούνιο, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο Α.Ε.
(χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), και
β)
κάθε Ιανουάριο συμπληρωματικά, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν
κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος Α.Ε., σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα
κονδύλια για την επιχορήγηση των δράσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μετακίνησης στο
Πρωτόκολλο του TEI η οποία και διαβιβάζεται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Προγραμμάτων Erasmus.
Γ.1.2. Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κινητικότητας μελών ΕΠ
Για Διδασκαλία
α)
η ύπαρξη Διιδρυματικής Συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής, ή έναρξη νέας
συνεργασίας,
β)
η υποβολή προσχεδίου Προγράμματος Διδασκαλίας (Staff Mobility Agreement for
Teaching) από το αιτούμενο μέλος ΕΠ.
Για Επιμόρφωση
α)
β)
Υποβολή προσχεδίου Προγράμματος
Agreement for Training) από το αιτούμενο μέλος ΕΠ.

Επιμόρφωσης

(Staff

Mobility

Γ.1.3. Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων Κινητικότητας μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ
Το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus εξετάζει τις αιτήσεις των
μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ προς κινητικότητα και αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις του κεφ.
Γ.1.2 αποφασίζει την έγκριση των αιτήσεων βάση εφαρμογής ενιαίων κριτηρίων που
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Μοριοδότηση για την επιλογή μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ για μετακίνηση στο
εξωτερικό για διδασκαλία ή επιμόρφωση.
Α/Α Α. Μέλη ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

1

2
3
4

Υποψήφιοι που αιτούνται για πρώτη
φορά
κινητικότητα & έναρξη νέας διμερούς
συνεργασίας
Υποψήφιοι που αιτούνται για πρώτη
φορά κινητικότητα
Τακτικοί Καθηγητές και Αναπληρωτές
Καθηγητές
Επίκουροι Καθηγητές και Καθηγητές
Εφαρμογών

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

+ 25

Η μοριοδότηση ισχύει για 2
ΑΕ

+ 15
+ 10
+ 15

5

ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ

6

Επαρκώς
τεκμηριωμένο
Σχέδιο
Διδασκαλίας/Επιμόρφωσης με έμφαση
+ 15
στη διάδοση και αξιοποίηση των
εμπειριών προς όφελος του ΤΕΙ

+5

Πιστοποιείται
με
πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας
ή
τεκμηριώνεται
από
σπουδές ή επαγγελματική
απασχόληση
στο
εξωτερικό.
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Θεσσαλίας
7

Διδασκαλία
μαθημάτων
εισερχομένους φοιτητές

8

Τμηματικοί Συντονιστές ή Συντονιστές
Συμφωνίας (Departmental Coordinators + 10 μέχρι +15
/ Agreement Coordinators)

9

10
11

σε

+ 10 μέχρι + 20

+10 για ένα μάθημα, +20
για δύο ή περισσότερα
μαθήματα. Η μοριοδότηση
ισχύει για 2 ΑΕ.
Λαμβάνουν 10 μόρια. Σε
περίπτωση
που
εκδηλώνουν
ενεργή
συμμετοχή σε διμερείς
συμφωνίες
(αριθμός
εισερχομένων
/
εξερχομένων
φοιτητών)
λαμβάνουν 15 μόρια για
δύο ΑΕ.

Συμμετοχή σε διεθνείς εβδομάδες
διδασκαλίας που διοργανώνονται στα
+10
πλαίσια του προγράμματος Erasmus
από Ίδρυμα του εξωτερικού
Προηγούμενη μετακίνηση (στο ίδιο ή
- 5
στο προηγούμενο ΑΕ)
Ακύρωση μετακίνησης στο παρελθόν
- 10
(μέχρι 5 ΑΕ)

Γ.1.4. Μετά την Επιλογή (και πριν την Αναχώρηση) του Μέλους ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ
Κατόπιν της επιλογής του για επιχορήγηση, το κάθε μέλος ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ θα λάβει σχετική
ενημέρωση (μέσω e-mail) από το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων
Erasmus για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης
του, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία της Σύμβασης
Επιχορήγησης Προσωπικού για Διδασκαλία/Επιμόρφωση και του υπογεγραμμένου
Προγράμματος Διδασκαλίας/ Επιμόρφωσης.
Γ.1.5. Μετά την Επιστροφή του Μέλους ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ
Με την επιστροφή του, ο μετακινούμενος θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Ευρωπαϊκών
& Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus:
α)
Τα boarding passes/αποκόμματα εισιτηρίων (λεωφορείου/τρένου)/αποδείξεις
διοδίων, όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης.
β)
Το τυχόν διδακτικό/επιμορφωτικό υλικό που παρήχθη ως απόρροια της
διδασκαλίας/επιμόρφωσης στο ΑΕΙ υποδοχής.
γ)
Πιστοποιητικό (Βεβαίωση) Συμμετοχής (με υπογραφή και σφραγίδα) από το ΑΕΙ
υποδοχής με το οποίο θα πιστοποιείται η διάρκεια παραμονής του, οι ημέρες κατά τις
οποίες πραγματοποίησε διδασκαλία/επιμόρφωση και ο συνολικός αριθμός των ωρών
διδασκαλίας σλυμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Οδηγό του προγράμματος Erasmus. Εάν
ο μετακινούμενος πραγματοποίησε διδασκαλία/επιμόρφωση Σάββατο ή Κυριακή, αυτό θα
πρέπει να διευκρινίζεται στο Πιστοποιητικό (Βεβαίωση).
Γ.2.

Διαδικασία Κινητικότητας μελών Λοιπού Προσωπικού για Επιμόρφωση

Ως Λοιπό Προσωπικό (ΛΠ) λογίζονται όλοι οι υπάλληλοι του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εκτός των
μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ. Στα πλαίσια των σχεδίων ΚΑ103 του προγράμματος ERASMUS+,
δίνεται η δυνατότητα στα μέλη του Λοιπού Προσωπικού (ΛΠ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας να
μετακινηθούν για Επιμόρφωση, με ταυτόχρονη επιχορήγηση, για ένα διάστημα, μέχρι 5
ημέρες, εξαιρουμένου του χρόνου μετακίνησης, σε Ευρωπαϊκά ΑΕΙ/Οργανισμούς.
Η αναλογία κατανομής των κονδυλίων κινητικότητας, και δεδομένου του σχετικού
ενδιαφέροντος, μεταξύ των μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και ΛΠ είναι 5:1.
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Γ.2.1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κινητικότητα μελών Λοιπού
Προσωπικού για Επιμόρφωση
Το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Κινητικότητας καλεί τα μέλη
ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Λοιπού Προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ανακοινώνεται:
α)
κάθε Ιούνιο, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο Α.Ε.
(χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), και
β)
κάθε Ιανουάριο συμπληρωματικά, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν
κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος Α.Ε., σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα
κονδύλια για την επιχορήγηση των δράσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μετακίνησης στο
Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ η οποία και διαβιβάζεται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών
Προγραμμάτων Erasmus. Το Γραφείο συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τις αξιολογεί.
Γ.2.2. Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κινητικότητας μελών Λοιπού Προσωπικού για
Επιμόρφωση
α)
Η γνώση ξένης γλώσσας (γλώσσα της χώρας υποδοχής ή Αγγλική) επιπέδου
τουλάχιστον Β1 (Απαραίτητη προϋπόθεση)
β)
Υποβολή προσχεδίου Προγράμματος Επιμόρφωσης (Staff Mobility Agreement for
Training) από το αιτούμενο μέλος Λοιπού Προσωπικού.
Γ.2.3. Κριτήρια Επιλογής Κινητικότητας μελών Λοιπού Προσωπικού
Οι αιτήσεις του ΛΠ εξετάζονται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων
Κινητικότητα. Για την υποβοήθησή της εφαρμόζεται ο παρακάτω Πίνακας Μοριοδότησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Μοριοδότηση για την επιλογή μελών του ΛΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας για
μετακίνηση στο εξωτερικό για επιμόρφωση.
Α/Α Α. Μέλη Λοιπού Προσωπικού

1

2

3

4

5
6

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Υποψήφιοι που αιτούνται για πρώτη
φορά
+ 25
κινητικότητα & έναρξη νέας διμερούς
συνεργασίας
Υποψήφιοι που αιτούνται για πρώτη
+ 15
φορά κινητικότητα
Επαρκώς
τεκμηριωμένο
Σχέδιο
Επιμόρφωσης με έμφαση στη διάδοση
+ 15
και αξιοποίηση των εμπειριών προς
όφελος του ΤΕΙ Θεσσαλίας
Επίπεδο
C2
μητρική
Γνώση ξένης γλώσσας
C1
B2
B1
Προηγούμενη μετακίνηση (στο ίδιο ή
- 5
στο προηγούμενο ΑΕ)
Ακύρωση μετακίνησης στο παρελθόν
- 10
(μέχρι 5 ΑΕ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η
μοριοδότηση
ισχύει για 2 ΑΕ

Μόρια
ή
+ 25
+ 20
+ 15
+ 10

Αποδεικνύεται
από
επίσημο
πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας

Γ.2.4. Μετά την Επιλογή (και πριν την Αναχώρηση) του μέλους Λοιπού Προσωπικού
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Κατόπιν της επιλογής του για επιχορήγηση, το κάθε μέλος Λοιπού Προσωπικού θα λάβει
σχετική ενημέρωση (μέσω e-mail) από το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων
Erasmus για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης
του, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία της Σύμβασης
Επιχορήγησης Προσωπικού για Επιμόρφωση και του υπογεγραμμένου Προγράμματος
Επιμόρφωσης.
Γ.2.5. Μετά την Επιστροφή του μέλους Λοιπού Προσωπικού
Με την επιστροφή του, ο μετακινούμενος θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Ευρωπαϊκών
& Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus:
α)
Τα boarding passes/αποκόμματα εισιτηρίων (λεωφορείου/τρένου)/αποδείξεις
διοδίων, όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης.
β)
Το τυχόν επιμορφωτικό υλικό που παρήχθη ως απόρροια της επιμόρφωσης στο
ΑΕΙ/Οργανισμό Υποδοχής.
γ)
Πιστοποιητικό (Βεβαίωση) Συμμετοχής (με υπογραφή και σφραγίδα) από το ΑΕΙ
υποδοχής με το οποίο θα πιστοποιείται η διάρκεια παραμονής του και οι ημέρες κατά τις
οποίες πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση. Εάν ο μετακινούμενος συμμετείχε σε
επιμόρφωση Σάββατο ή Κυριακή, αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στο Πιστοποιητικό
(Βεβαίωση).
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος και στο Πρόγραμμα
«Διαύγεια».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- ΣΧΟΛΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS
o ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΡΤΩΝΑΣ, ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
o ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΡΑΝΗ
o ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
o ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΡΑΛΟΥ
o ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

