Αναπληρωτής Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Erasmus+

Θεσσαλονίκη, 3 / 5 / 2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου 4015

Έχοντας υπόψη:
1.

Τον Οδηγό του Προγράμματος ERASMUS+ http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1

2.

Τον κανονισμό κινητικότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Erasmus Plus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας http://afroditi.uom.gr/erasmusp/
3.

Την εγκεκριμένη κατανομή κονδυλίων από την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης του

Προγράμματος Erasmus+, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, ακ. Έτος 2018-2019
4.

Την εγκεκριμένη κατανομή κονδυλίων από την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης του

Προγράμματος Erasmus+, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τον Όμιλο Πρακτικής του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ακ.
Έτος 2018-2019
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Αποφασίζουμε
1. Προκηρύσσουμε το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ Placement στο εξωτερικό
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 7/5/2018 έως 29/6/2018
3. Η πρακτική άσκηση ERASMUS+ Placement στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί από
03/9/2018 έως 30/09/2019 με χρηματοδοτούμενη διάρκεια από 2 έως και 3 μήνες.
4. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στους φοιτητές το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Ιουλίου.
5. H διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης αναγράφονται στον κανονισμό υπ' αριθμ.
29/27.4.2018 συνεδρίαση Συγκλήτου http://compus.uom.gr/erasmusp/
6. Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές που:


είναι εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών (1 ου , 2ου ή 3ου κύκλου) του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας,



δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Γραφείο Erasmus και το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.),



δεν έχουν ακυρώσει χωρίς σοβαρή αιτιολογία τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα
Πρακτικής Άσκησης, ή στο Πρόγραμμα Μαθησιακής Κινητικότητας Erasmus+, κατά το
ακαδημαϊκό έτος που προηγείται εκείνου της κατάθεσης του αιτήματος κινητικότητας για
την πρακτική άσκηση.

7. Οι αιτήσεις φοιτητών που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στο πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης LLP/ERASMUS Placement στο εξωτερικό, θα εξετασθούν μόνο εφόσον
εναπομένουν διαθέσιμα κονδύλια, μετά την ικανοποίηση των έγκυρων αιτήσεων των
φοιτητών που μετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ERASMUS+ PLACEMENT.
8. Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους
σπουδών τους (Πρώτο, Δεύτερο ή Τρίτο). Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν και
οι Μεταδιδακτορικοί Φοιτητές του Ιδρύματος.
9. Οι φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα συμμετοχής εφόσον έχουν
ολοκληρώσει, κατά το χρόνο κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης, το πέμπτο εξάμηνο
του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τους.
10. Οι αιτήσεις συμμετοχής, και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής κατατίθενται στον Ερασμιακό
Διοικητικό Υπεύθυνο του Τμήματος προέλευσης, στον ορισμένο από την προκήρυξη χρόνο,
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κάνοντας χρήση μόνο του e-mail που έχει
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χορηγηθεί στους Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο. Δεν γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις που
κατατίθενται εκπρόθεσμα ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά από προσωπικούς λογαριασμούς
e-mail. http://afroditi.uom.gr/erasmusp/?q=node/248
11. Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από 1:


Το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης συμμετοχής (http://afroditi.uom.gr/erasmusp/ )



Την βεβαίωση σπουδών από την Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο φοιτούν. Η χρονική
απόκλιση μεταξύ του χρόνου έκδοσης της βεβαίωσης σπουδών και του χρόνου κατάθεσης
του αιτήματος κινητικότητας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες.



Τους τίτλους σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς) του
αιτούντος. Οι αιτούντες προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν την αναλυτική
τους βαθμολογία, στην οποία θα εμφανίζεται υπολογισμένος ο μέσος όρος του συνόλου
των εξετασθέντων μαθημάτων, μέχρι και την εξεταστική του εξαμήνου φοίτησης που
προηγείται εκείνου του χρόνου κατάθεσης του αιτήματος κινητικότητας.



Τις βεβαιώσεις πιστοποίησης του επιπέδου γλωσσομάθειας του αιτούντος, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης [όπως αυτοί ορίζονται από
το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) στην ιστοσελίδα του οργανισμού].



Τις βεβαιώσεις συμμετοχής των αιτούντων σε διεθνή συνέδρια της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής με κριτές, καθώς και τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις (σε ηλεκτρονική
μορφή) που πραγματοποιήθηκαν σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, με
κριτές, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής2.

Αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα

εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, που θεραπεύει το Τμήμα Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης, η μοριοδότηση θα προκύπτει βάσει κριτηρίων αντιστοίχισης του
ο

ερευνητικού με το καλλιτεχνικό έργο που προτείνει η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. (για 2 και 3

ο

κύκλο σπουδών)


Το αποδεικτικό αποδοχής του φορέα υποδοχής, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται το
διάστημα της πρακτικής άσκησης και η περιγραφή του αντικειμένου της εργασίας. Το
αποδεικτικό αποδοχής θα πρέπει προηγουμένως να έχει λάβει την έγκριση του
Ερασμιακού Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου του Τμήματος προέλευσης του αιτούντος.
http://afroditi.uom.gr/erasmusp/?q=node/248

1

2

Οι φοιτητές που τελικώς θα επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν, πριν την μετακίνησή τους και σε έντυπη
μορφή, στο Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος, τα γνήσια αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, των οριζομένων
στην τρέχουσα παράγραφο βεβαιώσεων και των επιστημονικών τους δημοσιεύσεων.
Αποδεκτές γίνονται και οι βεβαιώσεις αποδοχής επιστημονικών εργασιών σε περιοδικά με κριτές, ο χρόνος
δημοσίευσης των οποίων έπεται εκείνου της κατάθεσης του αιτήματος κινητικότητας.
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12. Οι φοιτητές αφότου επιλεγούν θα πρέπει πριν τη μετακίνηση τους να έχουν καταθέσει
αυτοπροσώπως

τα

παρακάτω

έγγραφα:

φωτοτυπία

αστυνομικής

ταυτότητας,

πιστοποιητικό σπουδών, σύμβαση φοιτητή, αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών, υπεύθυνη
δήλωση, φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ε.Κ.Α.Α., ιδιωτική ασφάλιση υγείας
στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιωτική ασφάλιση για αστική ευθύνη & προσωπικό
ατύχημα, φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ & αρμόδια ΔΟΥ.

Καμία

σύμβαση δεν μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και ιδιωτική
ασφάλιση για αστική ευθύνη & προσωπικό ατύχημα.
13. Η χωρίς σοβαρή αιτιολογία ακύρωση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
Erasmus+ εκ μέρους ενός φοιτητή, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής
του στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος που ακολουθεί εκείνο της ακύρωσης της
συμμετοχής του.
14. Οι παραπάνω ρυθμίσεις και υποχρεώσεις ισχύουν και για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας που θα μετακινηθούν με μηδενική χρηματοδότηση ενόλω ή εν μέρει από το
πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ Placement στο εξωτερικό.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Το πρωτότυπο βρίσκεται στο αρχείο του Γραφείου Erasmus
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