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Α. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ
ERASMUS - ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

 Η επηιεμηκόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ νξίδεηαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο
ξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη νπνίεο αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
Erasmus.
 Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνύλ νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηζόηεηαο, ε επηινγή
ησλ θνηηεηώλ γίλεηαη βάζεη δηαδηθαζηώλ θαη θξηηεξίσλ ηα νπνία είλαη εθ ησλ
πξνηέξσλ γλσζηά.
 Ο αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ ζα κεηαθηλεζεί ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα δηαζέζηκα
θνλδύιηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Η πεξίνδνο θαηάζεζεο ησλ αηηεκάησλ ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Πξαθηηθήο
Άζθεζεο νξίδεηαη θαη αλαθνηλώλεηαη από ην Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξύκαηνο.
 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus Plus έρνπλ
όινη νη εγγεγξακκέλνη, θαηά ην ρξόλν θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο, θνηηεηέο ηνπ
πξώηνπ, δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ θύθινπ ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.
 Οη θνηηεηέο ηνπ πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ ηνπ Ιδξύκαηνο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζην Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus Plus κόλν εθόζνλ έρνπλ νινθιεξώζεη ην πέκπην εμάκελν ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηνπο.
 Οη θνηηεηέο θαηαζέηνπλ ην αίηεκα θηλεηηθόηεηαο ζηνλ Δξαζκηαθό Γηνηθεηηθό
Υπεύζπλν ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζήο ηνπο. Οη πιήξεηο θάθεινη ησλ αηηεκάησλ
πξνσζνύληαη από απηόλ ζην Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξύκαηνο.
 Η ρξεκαηνδνηνύκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κεηαθίλεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο ζην εμσηεξηθό ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ Placement νξίδεηαη από δύν έσο θαη ηέζζεξεηο κήλεο, κε δπλαηόηεηα
παξάηαζεο θαηά δύν κήλεο αλάινγα κε ηελ ρξεκαηνδόηεζε.
 Η επηινγή ησλ δηθαηνύρσλ γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο
Erasmus Plus ζα πξαγκαηνπνηεζεί από Τξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, βάζεη
ησλ πεξηγξαθόκελσλ δηαδηθαζηώλ ζηηο ελόηεηεο B & Γ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.
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Β. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΗΣΖΜΑΣΩΝ
Τα αηηήκαηα κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηώλ ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο
Άζθεζεο Erasmus Plus ηθαλνπνηνύληαη βάζεη κίαο δηαδηθαζίαο ηξηώλ ζηαδίσλ.
Β.1 Ππώηο ηάδιο
Σην πιαίζην ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ ηεο αθνινπζνύκελεο δηαδηθαζίαο, ην Γξαθείν
Erasmus ηνπ Ιδξύκαηνο νκαδνπνηεί ηα αηηήκαηα θηλεηηθόηεηαο βάζεη ηεο Σρνιήο
πξνέιεπζεο ησλ αηηνύλησλ1 (S). Σηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  A  κεηαμύ
ησλ ηεζζάξσλ Σρνιώλ ηνπ Ιδξύκαηνο βάζεη ηνπ αθόινπζνπ καζεκαηηθνύ ηύπνπ:
AS  A 

NS
N

(1)

όπνπ AS : ην αλαινγνύλ ζηελ Σρνιή S ρξεκαηηθό πνζό, A : ην εηήζην ζπλνιηθό
πνζό ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, N S : ν αξηζκόο ησλ αηηεκάησλ πνπ

N
4

θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην ηεο S Σρνιήο ηνπ Ιδξύκαηνο , N 
2

S

: ν ζπλνιηθόο

S 1

αξηζκόο ησλ αηηεκάησλ πνπ θαηαηέζεθαλ, S = 1: ε Σρνιή Δπηζηεκώλ Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ, S = 2: ε Σρνιή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, S = 3: ε Σρνιή
Κνηλσληθώλ, Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ & Τερλώλ θαη S = 4: ε Σρνιή Οηθνλνκηθώλ
& Πεξηθεξεηαθώλ Σπνπδώλ.
Β.2 Γεύηεπο ηάδιο
Σην δεύηεξν ζηάδην ηεο αθνινπζνύκελεο δηαδηθαζίαο ην Γξαθείν Erasmus ηνπ
Ιδξύκαηνο πξνρσξεί ζηελ θαηάηαμε, αλά Σρνιή, ησλ αηηεκάησλ θηλεηηθόηεηαο, ιακβάλνληαο ππόςε κία ζεηξά θξηηεξίσλ ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα ηνπ θύθινπ ζπνπδώλ
ζηνλ νπνίν αλήθεη ν αηηώλ. Τα ελ ιόγσ θξηηήξηα έρνπλ σο αθνινύζσο:
1

Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο από ηνπο αηηνύληεο έρεη ήδε κεηαθηλεζεί θαηά ην παξειζόλ ζην πιαίζην
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus+ Placement, ην αίηεκά ηνπ δελ κπαίλεη ζηελ
δηαδηθαζία θαηάηαμεο. Η ηθαλνπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ αηηήκαηνο ζα εμεηαζηεί έπεηηα από ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ έγθπξσλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ, πνπ κεηέρνπλ γηα πξώηε θνξά ζην
Πξόγξακκα, θαη εθόζνλ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα ρξεκαηηθώλ πόξσλ έπεηηα από ηελ νινθιήξσζε ηνπ
ηξίηνπ ζηαδίνπ ηεο αθνινπζνύκελεο δηαδηθαζίαο.
2
Σηελ πεξίπησζε πνπ αηηώλ είλαη θνηηεηήο ελόο εθ ησλ Γηαηκεκαηηθώλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (Γ.Π.Μ.Σ.) ηνπ Ιδξύκαηνο, ην αίηεκά ηνπ πξνζκεηξείηαη κε εθείλα ηεο ζπληζηώζαο
ην Γ.Π.Μ.Σ. Σρνιήο πνπ ζπγθεληξώλεη ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό αηηεκάησλ.
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(i) Ο κέζνο όξνο ηνπ πξνπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ
ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπ αηηνύληνο, όπσο απηά απνδεηθλύνληαη από ηα πξνζθνκηζζέληα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ είλαη
πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο, ν ρξεζηκνπνηνύκελνο κέζνο όξνο είλαη εθείλνο πνπ
πξνθύπηεη, βάζεη ηεο αλαιπηηθήο ηνπ βαζκνινγίαο, από ην ζύλνιν ησλ επηηπρώο
εμεηαζζέλησλ καζεκάησλ κέρξη θαη ηελ εμεηαζηηθή ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο 20ΦΦ, πνπ πξνεγείηαη ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο θαηάζεζεο ηνπ
αηηήκαηνο θηλεηηθόηεηαο (20ΦΦ+1).
(ii) Ο αξηζκόο (α) ησλ δεκνζηεύζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο κε θξηηέο θαη (β) ησλ αλαθνηλώζεσλ ζε επηζηεκνληθά δηεζλή
ζπλέδξηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο κε θξηηέο, όπσο απηόο απνδεηθλύεηαη
από ηα αληίγξαθα ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ ησλ ζπλεδξίσλ,
αληηζηνίρσο, πνπ νη αηηνύληεο ζα θαηαζέηνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο.
(iii) Ο θύθινο ζπνπδώλ πνπ δηαλύεη ν αηηώλ θαηά ην ρξόλν θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο
θηλεηηθόηεηαο.
(iv) Ο αξηζκόο ησλ μέλσλ γισζζώλ θαη ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηνπ αηηνύληνο,
όπσο απηό βεβαηώλεηαη από αλαγλσξηζκέλνπο δηεζλείο θνξείο πηζηνπνίεζεο
(όπσο απηνί νξίδνληαη από ην Α.Σ.Δ.Π. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνύ).
Τα θξηηήξηα θαηάηαμεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ην Γξαθείν Erasmus γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ελόο αιγόξηζκνπ θαηάηαμεο, ε καζεκαηηθή κνξθή
θαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη ζην πιαίζην ηεο ελόηεηαο Γ ηνπ
παξόληνο θεηκέλνπ. Ο αιγόξηζκνο ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε έλα από ηα
αηηήκαηα ησλ θνηηεηώλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην ηεο S Σρνιήο ηνπ Ιδξύκαηνο.
Τν αξηζκεηηθό κέγεζνο ηνπ αιγόξηζκνπ θαηάηαμεο παίξλεη ηηκέο ζην θιεηζηό
δηάζηεκα [0,10] θαη απνδίδεηαη κε ηέζζεξα δεθαδηθά ςεθία. Βάζεη απηνύ ην Γξαθείν
Erasmus πξνβαίλεη ζηελ θαηάηαμε ησλ αηηνύλησλ θνηηεηώλ ηεο θάζε Σρνιήο ζε έλαλ
πίλαθα απόδνζεο πξνηεξαηόηεηαο. Τν αίηεκα γηα ην νπνίν ππνινγίζηεθε ε
κεγαιύηεξε αξηζκεηηθή ηνπ αιγόξηζκνπ θαηάηαμεο, ηθαλνπνηείηαη θαηά απόιπηε
πξνηεξαηόηεηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ ηεο Σρνιήο. Τα ππόινηπα αηηήκαηα ηεο Σρνιήο
ηθαλνπνηνύληαη απνδίδνληαο πξνηεξαηόηεηα ζε εθείλα πνπ βξίζθνληαη πςειόηεξα
ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, γηα ηα νπνία δειαδή έρεη ππνινγηζηεί ε κεγαιύηεξε
αξηζκεηηθή ηνπ αιγόξηζκνπ θαηάηαμεο.
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Η δηαδηθαζία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ θηλεηηθόηεηαο ζπλερίδεηαη κέρξηο
είηε εμαληιήζεσο ηνπ πνζνύ AS πνπ αλαινγεί ζηε Σρνιή, είηε ηθαλνπνίεζεο ηνπ
ζπλόινπ ησλ αηηεκάησλ. Τα αηηήκαηα ησλ Σρνιώλ πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ κε ηελ
πεξάησζε ηνπ δεύηεξνπ ζηαδίνπ, κεηαθέξνληαη ζην ηξίην θαη ηειηθό ζηάδην ηεο
αθνινπζνύκελεο δηαδηθαζίαο.
Β.3 Σπίηο ηάδιο
Σην ηξίην ζηάδην ηεο αθνινπζνύκελεο δηαδηθαζίαο ιακβάλεη ρώξα ε ηθαλνπνίεζε
ησλ αηηεκάησλ πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ ζην ζηάδην πνπ πξνεγήζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ελ ιόγσ αηηήκαηα θαηαηάζζνληαη, θαηά θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο ηεο αξηζκεηηθήο ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ ππνινγίζηεθε λσξίηεξα γη’ απηά, ζ’ έλα θνηλό γηα ην
ζύλνιν ησλ Σρνιώλ πίλαθα απόδνζεο πξνηεξαηόηεηαο3.
Η ρξεκαηνδόηεζε ησλ αηηεκάησλ ζην ηξίην απηό ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη
ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ B  , ην νπνίν πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ ρξεκαηηθώλ
πνζώλ ( AS , S = 1, …. 4) πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηα ζην δεύηεξν ζηάδην, έπεηηα από
ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ θηλεηηθόηεηαο αλά
Σρνιή. Με άιια ιόγηα ηζρύεη όηη:

A   A   A   A   A 
4

B

S

1

2

3

4

(2)

S 1

Η ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ θηλεηηθόηεηαο μεθηλά από εθείλν πνπ βξίζθεηαη
ςειόηεξα ζηνλ πίλαθα απόδνζεο πξνηεξαηόηεηαο θαη ζπλερίδεηαη κέρξηο όηνπ
(α) ηθαλνπνηεζεί ην ζύλνιν ησλ αηηεκάησλ ή (β) εμαληιεζεί ην ρξεκαηηθό πνζό B .
Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα ηκήκα ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ B , έζησ B  ,
παξακέλεη αδηάζεην έπεηηα από ηελ νινθιήξσζε θαη ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ θηλεηηθόηεηαο, ην ελ ιόγσ πνζό ρξεζηκνπνηείηαη
από ην Γξαθείν Erasmus γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ εθείλσλ ησλ θνηηεηώλ,
πνπ θαηά ην παξειζόλ είραλ κεηαθηλεζεί ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο
Άζθεζεο Erasmus+ Placement. Η θαηάηαμε ησλ ελ ιόγσ αηηεκάησλ γίλεηαη θαηά
θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο ηεο κεηαβιεηήο X 5,i , όπσο απηή νξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο
ελόηεηαο Γ πνπ αθνινπζεί [ζρέζε (14)], απνδίδνληαο πξνηεξαηόηεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε
3

Σην ηξίην ζηάδην, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη
θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ.
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ηνπ αηηήκαηνο γηα ην νπνίν ππνινγίζηεθε ε κεγαιύηεξε αξηζκεηηθή ηηκή ηεο
κεηαβιεηήο X 5,i . Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ην ρξεκαηηθό πνζό B  ρξεζηκνπνηείηαη
από ην Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξύκαηνο βάζεη ησλ εθάζηνηε νδεγηώλ από ην Ι.Κ.Υ.

Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΗΣΖΜΑΣΩΝ
Η θαηάηαμε, αλά Σρνιή, ησλ ππνςήθησλ πξνο κεηαθίλεζε θνηηεηώλ ζ’ έλαλ
πίλαθα απόδνζεο πξνηεξαηόηεηαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρώξα ε ηθαλνπνίεζε
ησλ αηηεκάησλ ηνπο θαηά ην δεύηεξν ζηάδην ηεο αθνινπζνύκελεο δηαδηθαζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελόο αιγόξηζκνπ θαηάηαμεο R  , γηα ηνλ ππνινγηζκό
ηνπ νπνίνπ ιακβάλνληαη ππόςε ηα θξηηήξηα πνπ παξαζέηνληαη ζηελ ελόηεηα Β.2.
Ο καζεκαηηθόο ηύπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αξηζκεηηθήο
ηηκήο ην αιγόξηζκνπ θαηάηαμεο θαζελόο εθ ησλ αηηεκάησλ έρεη ηελ αθόινπζε κνξθή:

α X
4

Ri =

j

j ,i

=α X
1

1, i

 α 2 X 2,i  α 3 X 3,i  α 4 X 4,i

(3)

j 1

όπνπ R i : ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ αιγόξηζκνπ θαηάηαμεο ηνπ i θνηηεηή ηεο Σρνιήο S,

X 1,i : ν αιγόξηζκνο πξνζκέηξεζεο ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ βαζκνινγηώλ ησλ
πξνπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ηίηισλ
ζπνπδώλ (ηνπ 1νπ , 2νπ θαη 3νπ θύθινπ) ηνπ i θνηηεηή,

X 2,i : ν αιγόξηζκνο πξνζκέηξεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ δεκνζηεύζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ αλαθνηλώζεσλ ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο ηνπ i θνηηεηή,

X 3,i : ε κεηαβιεηή ηνπ θύθινπ ζπνπδώλ ζηελ νπνία αλήθεη ν αηηώλ θαηά ην
ρξόλν θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθόηεηαο,

X 4,i : ν αιγόξηζκνο πξνζκέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο θαη ηνπ
αξηζκνύ ησλ μέλσλ γισζζώλ πνπ νκηιεί ν αηηώλ θνηηεηήο θαη, ηέινο,

α j   0,1 , j  1 , .... , 4 : ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ


ηζνύηαη κε ηε κνλάδα 




4

j 1


α j  1 .
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Ο αιγόξηζκνο X 1,i ππνινγίδεηαη αξηζκεηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ αθόινπζνπ
καζεκαηηθνύ ηύπνπ:

X 1,i = β1 C1,i  β2 C2,i  β3 C3,i

(4)

όπνπ β j   0,1 , j  1, 2, 3 : ζηαζεξνί ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ην άζξνηζκα ησλ
νπνίσλ ηζνύηαη κε ηε κνλάδα θαη C j ,i , j  1, 2, 3 : νη κεηαβιεηέο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ ηίηισλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ j θύθινπ ζπνπδώλ
από ηνλ i θνηηεηή, κε ην αξηζκεηηθό κέγεζνο απηώλ λα πξνζδηνξίδεηαη ζην
πιαίζην ησλ αθόινπζσλ καζεκαηηθώλ ζρέζεσλ:
C1,i = b1  b2 μi  b3 Loge 1 +  Bi 10  

C2,i =

10
1  Exp  M i 4 
1 e

(6)

10
1  Exp  Di 4 
1 e

(7)

C3,i =

όπνπ: b1 

(5)

79 Log e  6 5  99 Log e 11 10 
1
2
, b2 
, b3 
,
Log e 12 11
10
100 Log e 12 11

Log e  x  : ν θπζηθόο ινγάξηζκνο ηνπ κε αξλεηηθνύ πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ
x,

Bi  0, 2 : ν αξηζκόο ησλ πξνπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπ θνηηεηή i,

μi : ν κέζνο όξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπηπρηαθώλ ηίηισλ4 ηνπ θνηηεηή i,
M i  0, 2 : ν αξηζκόο ησλ κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπ θνηηεηή i,
Di  0, 2 : ν αξηζκόο ησλ δηδαθηνξηθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπ θνηηεηή i,
Exp  x  : ε θπζηθή εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ x &
4

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ είλαη πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο (Bi = 0), ε κεηαβιεηή μi ζα παξηζηά ηνλ
κέζν όξν ησλ επηηπρώο εμεηαζκέλσλ καζεκάησλ ηνπ, κέρξη θαη ηελ εμεηαζηηθή ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ
εκεξνινγηαθνύ έηνπο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθόηεηαο.
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e  Exp 1  2.71828 : ε βάζε ησλ θπζηθώλ ινγαξίζκσλ.



Ο αιγόξηζκνο X 2,i πξνζδηνξίδεηαη αξηζκεηηθά θάλνληαο ρξήζε ηνπ αθόινπζνπ
καζεκαηηθνύ ηύπνπ:

X 2,i = γ1 P1,i  γ 2 P2,i

(8)

όπνπ γ j   0,1 , j  1, 2 : ζηαζεξνί ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ην άζξνηζκα ησλ
νπνίσλ ηζνύηαη κε ηε κνλάδα θαη P j ,i , j  1, 2 : νη κεηαβιεηέο πνζνηηθνπνίεζεο
ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ θνηηεηή i, νη νπνίεο είηε παξνπζηάζζεθαλ ζε
επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο (j = 1) είηε δεκνζηεύζεθαλ ζε επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά κε θξηηέο5 (j = 2), ην αξηζκεηηθό κέγεζνο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη
ζην πιαίζην ηεο αθόινπζεο καζεκαηηθήο ζρέζεο:

P j ,i = 10 1  Exp   2 p j ,i 5   , j = 1, 2

(9)

όπνπ p1,i : ν αξηζκόο ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ θνηηεηή i πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο &

p2,i : ν αξηζκόο ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ θνηηεηή i πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο.



Η κεηαβιεηή X 3,i ζρεηίδεηαη κε ηνλ θύθιν ζπνπδώλ πνπ δηαλύεη ν αηηώλ θαηά ην
ρξόλν θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο κεηαθίλεζεο. Η βαζκνινγηθή δηαβάζκηζε απηήο
ηεο κεηαβιεηήο πεξηγξάθεηαη ζην πιαίζην ηεο αθόινπζεο ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεο:

X 3,i

5

10

8


6
4


0

, γηα θνηηεηέο ηνπ 2 νπ θύθινπ ζπνπδώλ
, γηα θνηηεηέο ηνπ 4 νπ έηνπο, ηνπ 1νπ θύθινπ ζπνπδώλ
, γηα θνηηεηέο ηνπ 3νπ θύθινπ ζπνπδώλ & κεηαδηδάθηνξεο

(10)

, γηα θνηηεηέο ηνπ 3νπ έηνπο, ηνπ 1νπ θύθινπ ζπνπδώλ
, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε

Οη βεβαηώζεηο απνδνρήο επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ (letter of acceptance) από πεξηνδηθά κε θξηηέο, ν
ρξόλνο δεκνζίεπζεο ησλ νπνίσλ έπεηαη εθείλνπ ηεο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθόηεηαο,
ιακβάλνληαη θαλνληθά ππόςε θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο κεηαβιεηήο P 2,i .
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Ο αιγόξηζκνο ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο X 4,i πξνζδηνξίδεηαη αξηζκεηηθά
βάζεη ηνπ αθόινπζνπ καζεκαηηθνύ ηύπνπ:

δ L
3

X 4,i =

h

h,i

= δ1 L1,i  δ2 L2,i  δ3 L3,i

(11)

h 1

όπνπ δh   0,1 , h = 1, 2, 3 : ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ
ηζνύηαη κε 1,

L1,i : ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο ηνπ i θνηηεηή,
L2,i : ην επίπεδν γλώζεο ηεο γιώζζαο πνπ νκηιείηαη ζηελ ρώξα ππνδνρήο εθ
κέξνπο ηνπ i θνηηεηή,

L3,i : ν κέζνο όξνο ηνπ επηπέδνπ γλώζεο ησλ γισζζώλ πέξαλ ησλ L1,i & L2,i ,
δειαδή:

L3,i 

L13,i  L23,i  ....  Ln3,i i
ni

(12)

όπνπ ni : ν αξηζκόο ησλ μέλσλ γισζζώλ πνπ γλσξίδεη ν i θνηηεηήο6 πέξαλ ησλ

L1,i & L2,i .
Τν αξηζκεηηθό κέγεζνο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο πξνζδηνξίδεηαη κε θνηλό ηξόπν θαη βάζεη ηεο αθόινπζεο ζρέζεο:

1
3, i

L1,i , L2,i , L

6

ni
3, i

, .... , L

 10
 7

 5.5
 4

 0

Γηα επίπεδν γισζζνκάζεηαο C2
Γηα επίπεδν γισζζνκάζεηαο C1
Γηα επίπεδν γισζζνκάζεηαο B2
Γηα επίπεδν γισζζνκάζεηαο B1
Σε θάζε άιιε πεξίπησζε

Σην πιαίζην ηεο ζρέζεο (12) ν ζπληειεζηήο ni δελ ινγίδεηαη (καζεκαηηθώο) σο εθζέηεο.
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(13)

Σηνλ πίλαθα Π.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ ζηάζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ (3), (4), (8) & (11):
Π.1: Απιθμηηικέρ Σιμέρ ςνηελεζηών ηάθμιζηρ
α1

0.25

γ1

0.30

α2

0.10

γ2

0.70

α3

0.25

~

~

α4

0.40

~

~

Άθροιζμα

1.0

Άθροιζμα

1.0

β1

0.25

δ1

0.4

β2

0.35

δ2

0.5

β3

0.40

δ3

0.1

Άθροιζμα

1.0

Άθροιζμα

1.0

Όπσο άκεζα πξνθύπηεη από ηηο ζρέζεηο (3) – (13), ν αιγόξηζκνο θαηάηαμεο R i 
παίξλεη ηηκέο από 0 έσο θαη 10. Ο θνηηεηήο i γηα ηνλ νπνίν ζα ηζρύεη όηη Ri  10
ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή ηνπ πίλαθα πξνηεξαηόηεηαο. Σε περίπηωζη απόλσηης
ιζοβαθμίας κεηαμύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ θνηηεηώλ βάζεη ηνπ αιγόξηζκνπ θαηάηαμεο

R i , ν Υπεύζπλνο ηνπ Γξαθείνπ Erasmus θαηαηάζζεη ζηνλ πίλαθα απόδνζεο πξνηεξαηόηεηαο ηα αηηήκαηα όζσλ ηζνβάζκεζαλ βάζεη ηνπ ρξόλνπ θαηάζεζήο ηνπο, ηνπνζεηώληαο πςειόηεξα εθείλα ηα νπνία θαηαηέζεθαλ λσξίηεξα.
Σε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ θνηηεηώλ, ηα αηηήκαηα
απηώλ θαηαηάζζνληαη ζηνλ πίλαθα απόδνζεο πξνηεξαηόηεηαο ηνπνζεηώληαο πςειόηεξα εθείλα γηα ηα νπνία ππνινγίδεηαη ε κεγαιύηεξε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο X 5,i :

X 5,i 

 1  Η i  288  2 
10
Exp  

 
30
 
2π
 2 

(14)

όπνπ Η i : ε ειηθία ηνπ i θνηηεηή εθθξαζκέλε ζε κήλεο & π ≈ 3.14159 .
Η θαηάηαμε ησλ ηζνβαζκνύλησλ αηηεκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε,
θαηά ηξόπν ώζηε λα κελ αιινηώλεηαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνινίπσλ.
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Γ. Φοιηηηέρ7
1.

Οη θνηηεηέο κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ γηα πξαθηηθή άζθεζε ζε όινπο ηνπο
θύθινπο ζπνπδώλ ηνπο (Πξώην, Γεύηεξν ή Τξίην). Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην
Πξόγξακκα έρνπλ θαη νη Μεηαδηδαθηνξηθνί Φνηηεηέο ηνπ Ιδξύκαηνο.

2.

Οη θνηηεηέο ηνπ πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο εθόζνλ
έρνπλ νινθιεξώζεη, θαηά ην ρξόλν θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο κεηαθίλεζεο, ην
πέκπην εμάκελν ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηνπο.

3.

Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα απηήο θαηαηίζεληαη ζηνλ
Δξαζκηαθό Γηνηθεηηθό Υπεύζπλν ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο, ζηνλ νξηζκέλν από
ηελ πξνθήξπμε ρξόλν, απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη θάλνληαο ρξήζε
κόλν ηνπ e-mail πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνπο Φνηηεηέο από ην Παλεπηζηήκην. Γελ
γίλνληαη απνδεθηέο νη αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξόζεζκα ή απνζηέιινληαη
ειεθηξνληθά από πξνζσπηθνύο ινγαξηαζκνύο e-mail.

4.

Η αίηεζε ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από8:
(a) Τν ζπκπιεξσκέλν έληππν ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο.
(b) Τελ βεβαίσζε ζπνπδώλ από ηελ Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ζην νπνίν
θνηηνύλ. Η ρξνληθή απόθιηζε κεηαμύ ηνπ ρξόλνπ έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο
ζπνπδώλ θαη ηνπ ρξόλνπ θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθόηεηαο, δελ ζα
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα εξγάζηκεο εκέξεο.
(c) Τνπο ηίηινπο ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθνύο, κεηαπηπρηαθνύο ή/θαη δηδαθηνξηθνύο)
ηνπ αηηνύληνο. Οη αηηνύληεο πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ
ηελ αλαιπηηθή ηνπο βαζκνινγία, ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ππνινγηζκέλνο
ν κέζνο όξνο ησλ, επηηπρώο εμεηαζζέλησλ, καζεκάησλ κέρξη θαη ηελ εμεηαζηηθή ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο κεηαθίλεζεο.
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8

Οη αλαθεξόκελεο ζηελ παξνύζα ελόηεηα ξπζκίζεηο & ππνρξεώζεηο ησλ θνηηεηώλ ηζρύνπλ θαη γηα
εθείλνπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο πνπ ζα κεηαθηλεζνύλ κε κεδεληθή ρξεκαηνδόηεζε,
ελ όισ ή ελ κέξεη, από ην Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus+ Placement ζην εμσηεξηθό.
Οη θνηηεηέο πνπ ηειηθώο ζα επηιεγνύλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ, πξηλ ηελ κεηαθίλεζή ηνπο θαη ζε
έληππε κνξθή, ζην Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξύκαηνο, ηα γλήζηα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο,
ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ ηξέρνπζα παξάγξαθν βεβαηώζεσλ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ ηνπο δεκνζηεύζεσλ.
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(d) Τηο βεβαηώζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο ηνπ αηηνύληνο, νη
νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί από δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο
[όπσο απηνί νξίδνληαη από ην Αλώηαην Σπκβνύιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ
(Α.Σ.Δ.Π.) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνύ].
(e) Τηο βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ αηηνύλησλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα ηεο εκεδαπήο
ή ηεο αιινδαπήο κε θξηηέο, θαζώο θαη ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο δεκνζηεύζεηο
(ζε ειεθηξνληθή κνξθή) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, κε θξηηέο, ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 9.
(f) Τν απνδεηθηηθό απνδνρήο ηνπ θνξέα ππνδνρήο, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη ηο διάζηημα ηηρ ππακηικήρ άζκηζηρ θαη η πεπιγπαθή ηος
ανηικειμένος ηηρ επγαζίαρ. Τν απνδεηθηηθό απνδνρήο ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ Δξαζκηαθνύ Αθαδεκατθνύ Υπεύζπλνπ
ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο ηνπ αηηνύληνο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε έγθξηζε
ηνπ απνδεηθηηθνύ απνδνρήο, ζηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ πξνθήξπμε ρξόλν,
δελ είλαη εθηθηή ιόγσ θσιύκαηνο ηνπ Δξαζκηαθνύ Αθαδεκατθνύ Υπεπζύλνπ, ν ηειεπηαίνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη εγθαίξσο ην Γξαθείν Erasmus
ηνπ Ιδξύκαηνο γηα ην πξόζσπν πνπ ζα επηθνξηηζηεί, αλη’ απηνύ, ηελ επζύλε
έγθξηζεο ησλ απνδεηθηηθώλ απνδνρήο.

5.

Οη θνηηεηέο πνπ ζα επηιεγνύλ ζα πξέπεη, πξηλ ηελ κεηαθίλεζή ηνπο, λα έρνπλ
θαηαζέζεη απηνπξνζώπσο ζην Γξαθείν Erasmus ηα έληππα θαη έγγξαθα ηα νπνία
νξίδνληαη ζην θείκελν ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο
Erasmus+ Placement, όπσο απηό εκθαλίδεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ Erasmus θαηά ηνλ ρξόλν θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο.

6.

Η ρσξίο ζνβαξή αηηηνινγία αθύξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Πξαθηηθήο
Άζθεζεο Erasmus+ εθ κέξνπο ελόο θνηηεηή, ζπλεπάγεηαη ηελ απώιεηα ηνπ
δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξόγξακκα θαηά ην αθαδεκατθό έηνο πνπ
αθνινπζεί εθείλν ηεο αθύξσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.
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Απνδεθηέο γίλνληαη θαη νη βεβαηώζεηο απνδνρήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, ν
ρξόλνο δεκνζίεπζεο ησλ νπνίσλ έπεηαη εθείλνπ ηεο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθόηεηαο.
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Δ. Γιοικηηικοί Τπεύθςνοι Σμημάηων
Οη Δξαζκηαθνί Γηνηθεηηθνί Υπεύζπλνη ησλ Τκεκάησλ ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη
ππεύζπλνη γηα:
1.

Τελ παξαιαβή, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηεο αίηεζεο θηλεηηθόηεηαο θαη ησλ
ζπλνδεπηηθώλ απηήο εγγξάθσλ, θαηά ηελ νξηζκέλε ζην πιαίζην ηεο Πξνθήξπμεο
ρξνληθή πεξίνδν θαηάζεζεο ησλ αηηεκάησλ θηλεηηθόηεηαο.

2.

Τνλ έιεγρν ηνπ έγθπξνπ ηξόπνπ ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο εθ κέξνπο ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ.

3.

Τελ απνζηνιή, εληόο ηξηώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο,
απαληεηηθνύ e-mail αλαθνξηθά κε ηελ παξαιαβή ηεο έγθπξεο αίηεζήο ηνπο. Σε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν ελδηαθεξόκελνο θαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ
Γηνηθεηηθό Υπεύζπλν ηνπ Τκήκαηνο γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ παξαιαβή ηεο
αίηεζήο ηνπ.

4.

Τελ απνζηνιή ησλ έγθπξσλ αηηεκάησλ κεηαθίλεζεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ απηώλ
εγγξάθσλ ζην Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξύκαηνο, εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ
από ηελ εθπλνή ηνπ νξηζκέλνπ, βάζεη ηεο πξνθήξπμεο, ρξόλνπ θαηάζεζεο ησλ
αηηεκάησλ.

Σ. Γπαθείο Erasmus Ηδπύμαηορ
Αλαθνξηθά κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ θνηηεηώλ γηα ζπνπδέο ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ERASMUS+, νη θνηηεηέο απεπζύλνληαη ζην
Γξαθείν Erasmus γηα:
1) Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
2) Καηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ππνηξνθηώλ πξηλ
θαη κεηά ηελ πεξίνδν θηλεηηθόηεηαο.
3) Βεβαηώζεηο Σπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα.
Τν Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξύκαηνο αλαιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκό ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ERASMUS+ έρνληαο ηελ επζύλε γηα:
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(i) Τελ ζύληαμε & αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο
Erasmus+ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Erasmus (http://afroditi.uom.gr/erasmus/).
(ii) Τελ ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γξαθείνπ Erasmus αλαθνξηθά κε ηα αλαγθαία
έληππα & ηηο θόξκεο γηα ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθόηεηαο εθ κέξνπο
ησλ θνηηεηώλ (http://afroditi.uom.gr/erasmusp/).
(iii) Τελ θαηάηαμε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ θνηηεηώλ βάζεη ηεο πεξηγξαθόκελεο δηαδηθαζίαο ζηηο ελόηεηεο Β θαη Γ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.
(iv) Τελ παξαιαβή από ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ επηιεγεί λα κεηαθηλεζνύλ, ησλ
γλήζησλ αληηγξάθσλ ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο, ησλ βεβαηώζεσλ ζπκκεηνρήο
ηνπο ζε ζπλέδξηα, ησλ επηζηεκνληθώλ ηνπο δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ βεβαηώζεσλ
πηζηνπνίεζεο ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο απηώλ.
(v) Τελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θηλεηηθόηεηαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Erasmus, έπεηηα από ηελ έγθξηζε απηώλ από ηελ Τξηκειή Δπηηξνπή
Αμηνιόγεζεο.
(vi) Τελ δηαδηθαζία απόδνζεο ησλ ππνηξνθηώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο θνηηεηέο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus+.

Ε. Τποηποθίερ
Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνύληαη απνθιεηζηηθά ζε θνηηεηέο νη νπνίνη:



είλαη εγγεγξακκέλνη ζε θαλνληθό πξόγξακκα ζπνπδώλ (1νπ , 2νπ ή 3νπ θύθινπ)
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο,



δελ έρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο κε ην Γξαθείν Erasmus θαη ην Ίδξπκα
Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ (Ι.Κ.Υ.),



δελ έρνπλ αθπξώζεη ρσξίο ζνβαξή αηηηνινγία ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξόγξακκα
Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ή ζην Πξόγξακκα Μαζεζηαθήο Κηλεηηθόηεηαο Erasmus+,
θαηά ην αθαδεκατθό έηνο πνπ πξνεγείηαη εθείλνπ ηεο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο
θηλεηηθόηεηαο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε.
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Ζ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ


Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ αηηεκάησλ κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηώλ ζην πιαίζην
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus Plus Placement είλαη ηξηκειήο.



Η ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο είλαη ηεηξαεηήο. Tα κέιε ηεο νξίδνληαη κε
απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Ιδξύκαηνο έπεηηα από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ
Πξύηαλε.



Αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο είλαη ε πξόθξηζε ησλ αηηεκάησλ κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηώλ γηα πξαθηηθή άζθεζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο όξνπο θαη
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ελόηεηεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.

Η. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ
Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ζα ηζρύνπλ γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, πνπ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα
Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus+ Placement από ην έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο
2016-17 θαη κεηά.
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