Πρόγραμμα LLP Erasmus
Χρηματοδότηση από την ΕΕ κινητικότητας των φοιτητών, καθηγητών κ
διοικητικού προσωπικού σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για:
•Εκπαίδευση
•Διδασκαλία
•Επιμόρφωση
•Πρακτική Άσκηση
Τα οφέλη από το Πρόγραμμα είναι σημαντικά κυρίως για τους φοιτητές.
Γνωριμία με άλλους πολιτισμούς, λαούς, τρόπους ζωής
Γνωριμία με τρόπο σκέψης, οργάνωσης και εργασίας πέρα από τα
ελληνικά σύνορα

Ειδικά το νέο πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης
(Placement) είναι εξαιρετικά σημαντικό και πρέπει να
προσεχθεί και να προωθηθεί από όλα τα Τμήματα

Erasmus για σπουδές (SMS)
περιλαμβάνει:
 μετακίνηση φοιτητών σε συνεργαζόμενο
Πανεπιστήμιο για σπουδές
 μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές του
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών
προπτυχιακού, μεταπτυχιακού & διδακτορικού
επιπέδου
 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής απαντώνται στο
http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/?q=el/node/35

διάρκεια: min 3 μήνες - max 12 μήνες
καλύπτει: ένα μέρος των εξόδων διαβίωσης

Ποια είναι τα συνεργαζόμενα
Πανεπιστήμια?


Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τον πίνακα με όλα τα
Πανεπιστήμια με τα οποία έχουμε διμερή συμφωνία
και υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης
(http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/?q=el/node/17 )



Η ταξινόμηση των Πανεπιστημίων γίνεται με γνώμονα
τη χώρα, το Πανεπιστήμιο και το γνωστικό
αντικείμενο των σπουδών
Χώρα Υποδοχής
Γερμανία

Πανεπιστήμιο
Freie Universitat Berlin
Freie Universitat Berlin
Freie Universitat Berlin
Freie Universitat Berlin
Freiberg University of
Mining and Technology
Johann Wolfgang GoetheUniversitat Frankfurt am
Main
Johann Wolfgang GoetheUniversitat Frankfurt am
Main

Γνωστικό
Αντικείμενο
Geography
Social Anthropolgy
Education Science
Sociology and
Cultural studies
Environmental
Sciences
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Θα λάβω υποτροφία και πότε?






Η υποτροφία αποπληρώνεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη
αποτελεί το (80%) του συνόλου των χρημάτων που
δικαιούστε και τη λαμβάνετε περίπου σε 40 ημέρες από την
ημερομηνία της εγγραφής σας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής
Η δεύτερη δόση (20%) καταβάλλεται μετά την επιστροφή σας
και αφού υποβάλλετε τα απαιτούμενα έγγραφα
Τα χρήματα κατατίθενται σε λογαριασμό του υποτρόφου
φοιτητή όπου ο ίδιος πρέπει να εμφανίζεται ως 1ος
δικαιούχος (κατά προτίμηση στις Τράπεζες Alpha Bank και Εθνική

Τράπεζα της Ελλάδος)


Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών είναι δυνατόν να του
ζητηθεί ένα μέρος ή και το σύνολο της υποτροφίας που έλαβε

Σε ποια γλώσσα θα παρακολουθώ
τα μαθήματα?








Η γλώσσα διδασκαλίας καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο
Υποδοχής

Σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η
Γερμανία τα μαθήματα στα αγγλικά σπανίζουν.
Συνεπώς και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην
επίσημη γλώσσα της χώρας Υποδοχής
Στις υπόλοιπες χώρες συνήθως προσφέρονται
προγράμματα σπουδών σε άλλη γλώσσα π.χ. αγγλική,
γαλλική ή γερμανική
Αρκετά Πανεπιστήμια ζητούν πιστοποιητικό για το
επίπεδο γνώσης της γλώσσας

Μαθήματα Εντατικής Γλωσσικής
Προετοιμασίας (EILC’s)




Για τους φοιτητές που θα σπουδάσουν σε χώρες όπου η
γλώσσα τους είναι από τις λιγότερο ομιλούμενες στην Ε.Ε.
υπάρχει μια θαυμάσια ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν
μαθήματα γλώσσας
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται πριν την έναρξη της περιόδου
Erasmus και διαρκούν από 3 έως 8 εβδομάδες. Κατά την
διάρκεια των μαθημάτων γλώσσας οι φοιτητές λαμβάνουν
κανονικά την υποτροφία Erasmus

Πόσα μαθήματα πρέπει να
παρακολουθήσω σε κάθε εξάμηνο?









20 ECTS για ένα τρίμηνο
30 ECTS για ένα εξάμηνο
60 ECTS για ένα ακαδημαϊκό έτος
Οι μονάδες κάθε μαθήματος εντοπίζονται στον Οδηγό
Σπουδών του Τμήματος Υποδοχής
Η αλλαγή στη συμφωνία μαθημάτων επιτρέπεται εντός
ενός μηνός από την εγγραφή του φοιτητή στο
Πανεπιστήμιο Υποδοχής
Για την δήλωση μαθημάτων πρέπει να συμφωνούν και
τα δύο Τμήματα καθώς και για οποιαδήποτε
τροποποίησή της

Και με τις εξετάσεις τι γίνεται;






Για τον τρόπο εξέτασης στα προσυμφωνηθέντα μαθήματα ο
φοιτητής επικοινωνεί με τους καθηγητές του Τμήματος Υποδοχής
Ως ελάχιστο επιτυχές αποτέλεσμα ορίζεται η λήψη τουλάχιστον
10 ECTS μονάδων ανά εξάμηνο σπουδών εξαιρουμένου του
μαθήματος της γλώσσας. Υποχρεωτική είναι η παρουσία σε όλες
τις εξετάσεις των μαθημάτων που έχουν δηλωθεί στη συμφωνία
μαθημάτων.
Η χρηματοδότηση των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
γίνεται μέσα από τον Εθνικό Φορέα Διαχείρισης του προγράμματος,
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι κανονισμοί του
Προγράμματος αναφέρουν ρητά την υποχρέωση επιστροφής ή την
μη καταβολή των χρημάτων της υποτροφίας σε περίπτωση μη
επιτυχούς αποτελέσματος.

Αναγνωρίζονται τα μαθήματα που θα
περάσω στο εξωτερικό?




Εφόσον ο φοιτητής τηρήσει τη Συμφωνία Σπουδών,
τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί επιτυχώς, θα
αναγνωριστούν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εξάλλου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus η
περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα πρέπει να
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κανονικού
προγράμματος σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εξερχόμενοι Φοιτητές 2008-2012

Κι αν τελικά επιλέξω να μετακινηθώ τι
ακριβώς πρέπει να κάνω?








Βήμα 1ο - αναζήτηση
Πανεπιστημίου
Βήμα 2ο – έγκριση υποψηφιότητας
από τον Τμηματικό Υπεύθυνο
Erasmus
Βήμα 3ο – υποβολή αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Βήμα 4ο – επικοινωνία με το
Γραφείο LLP Erasmus

Κι αν τελικά επιλέξω να μετακινηθώ τι
ακριβώς πρέπει να κάνω?






Εφόσον λάβουμε θετική απάντηση –
letter of acceptance από το
Πανεπιστήμιο Υποδοχής
Βήμα 5ο – συμπλήρωση & αποστολή
εγγράφων
Βήμα 6ο – Στέγαση-Σίτιση &
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Φάκελος Υποψηφιότητας











Αίτηση - Δήλωση
Σύμβαση Σπουδών Φοιτητών (2 Αντίγραφα Πρωτότυπων
Συμβάσεων)
Υπεύθυνη Δήλωση
Έγκριση Υποψηφιότητας (Έντυπο που θα βρείτε στο γραφείο

του Τμηματικού Υπευθύνου)

Αναλυτική Βαθμολογία
Πιστοποιητικό Γνώσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας (ο
υπότροφος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος στο
λογαριασμό)
Φωτογραφία ταυτότητας

& αντίγραφο της αίτησης του Παν/μιου Υποδοχής
& αντίγραφο του Letter of Acceptance

Χρήσιμες Ημερομηνίες
Ο πλήρης φάκελος κατατίθεται στο Γραφείο
Erasmus
μέχρι 30 Μαΐου 2013 για το επόμενο
χειμερινό εξάμηνο
&
μέχρι 30 Οκτωβρίου 2013 για το επόμενο
εαρινό εξάμηνο

Erasmus για Πρακτική Άσκηση (SMP)
περιλαμβάνει:




Πρακτική άσκηση των φοιτητών σε φορείς και
οργανισμούς χωρών της ΕΕ
Ο φορέας είναι επιλογή του φοιτητή με την
προϋπόθεση το αντικείμενο της εργασίας του
να είναι στενά συνδεδεμένο με το γνωστικό
αντικείμενο των σπουδών του
διάρκεια: min 3 μήνες - max 12 μήνες
καλύπτει: ένα μέρος των εξόδων διαβίωσης

Κι αν τελικά επιλέξω να μετακινηθώ τι
ακριβώς πρέπει να κάνω?








Βήμα 1ο – επικοινωνία με το Γραφείο
Erasmus
Βήμα 2ο – αναζήτηση Φορέα Υποδοχής
Βήμα 3ο – συνάντηση με τον Υπεύθυνο
Καθηγητή Erasmus
Βήμα 4ο – υποβολή αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος & βιογραφικού

Ποιοι είναι οι φορείς που έχουν δεχτεί φοιτητές
για placement?
α/α

ΧΩΡΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΕΑ

1

Ιταλία

Universita Degli Studi di Napoli Federico II

Department of Biology

2

Ιταλία

Cineteca del Comune di Bologna

Cultural Technology and Communication

3

Ιταλία

4

Ισπανία

Spanish Anti Poverty Network (EAPN-ES)

Social Sciences

5

Ισπανία

World Tourism Organization (UNWTO/OMT)

Tourism

6

Φιλανδία

University of Helsinki

Environmental Science

7

Δανία

Technical University of Denmark

Environmental Engineer

8

Αγγλία

University of Leeds

School of Geography, Department of Environment

9

Αγγλία

British Museum

Social Anthropology and History

Γερμανία

Hamburg University

Department of Geosciences, Geological and
Paleontological Institute

11

Ιρλανδία

Darklight Festival- Dublin

Cultural Technology and Communication

12

Ρουμανία

The "Gheorghe Asachi" Technical University of IASI

Design

13

Ολλανδία

Meertens Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

Arts and Sciences

14

Ιταλία

Laboratorio La Camera Ottica, University Studi Di Udine

Cultural Technology and Communication

15

Φιλανδία

MMT Agrifood Research Finland

Environmental Science

16

Γερμανία

IFM-GEOMAR, RD: Ocean Circulation and Climate Dynamics

Marine Sciences

17

Βέλγιο

M HKA (museum of contemporary art Antwerp)

Cultural Technology and Communication

18

Αγγλία

WWT (Wildfowl & Wetlands Trust)

Environmental Science

Ισπανία

Escuela Politecnica Superior de Castelldefels (EPSC) of the Universidad
Politecnica de Catalunya

Design

Γαλλία

Centre de Recherches sur les Arts rt le Langage (Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales)

Social Sciences

21

Ισπανία

Video Production (Pussgurka Studio)

Cultural Technology and Communication

22

Πορτογαλία

Coastal and Marine Environments Research Centre-University of Algarve

Marine Sciences

23

Ισπανία

Fine Arts Faculty- University of Granada

Cultural Technology and Communication

24

Γαλλία

Faculte De Droit et Science Politique- Institut De l'Ouest: Droit et Europe

Social and European Sciences

25

Ισπανία

Unicef

Social Sciences

10

19
20

University of Udine, La Camera Ottica Laboratory, Degree Course Dams

Cultural Technology and Communication

Κι αν τελικά επιλέξω να μετακινηθώ τι
ακριβώς πρέπει να κάνω?


Εφόσον λάβουμε θετική απάντηση – letter of
acceptance από το Φορέα Υποδοχής



Βήμα 5ο – συμπλήρωση & αποστολή



Βήμα 6ο - Στέγαση &

Σύμβασης

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Φάκελος Υποψηφιότητας
Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (5 Αντίγραφα)
• Έγκριση Υποψηφιότητας (Έντυπο που θα βρείτε στο
γραφείο του Τμηματικού Υπευθύνου)


• Φωτοτυπία του συμβολαίου Ασφάλισης Αστικής
•
•

•
•
•

Ευθύνης έναντι τρίτων
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της
Τράπεζας (ο υπότροφος πρέπει να είναι πρώτος
δικαιούχος στο λογαριασμό)
Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης
Φωτογραφία ταυτότητας
αντίγραφο του Letter of Acceptance

Some statistics….
Share of the Schools in the mobility for placements

4%

9%

School of Social Sciences

32%

7%
3%

School of the Environment
School of Business
School of Sciences
School of Humanities
Department of Product & Design
Systems Engineering

44%

