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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Διεύθυνση Δ ι εθνών & Δημοσίων Σχέσεων  

 

 Ιωάννινα, 17 Ιουνίου 2020 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 
ΚΑ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ 

(i) Κινητικότητα για σπουδές ή (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο  Έ Τ Ο Σ  2 0 2 0 - 2 0 2 1  

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 01/09/20 - 31/05/22) 

https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa  

Περίοδος υποβολής αιτήσεων 

Η περίοδος υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
Erasmus+ (https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa) ορίζεται από τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 (ώρα 10.00 π.μ.) έως και τη 
Δευτέρα, 6 Ιουλίου (ώρα 17.00), αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στους συνδέσμους 

https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O  
(Σπουδές),  
ή  
https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMP&Activity=KA103&Flow=O 
(Πρακτική Άσκηση) 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  

προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και  
πρόσφατα απόφοιτοι1 (οι πρόσφατα απόφοιτοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη δράση επιμόρφωση / 
πρακτική άσκηση)  
όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Περίοδος επιλέξιμων δραστηριοτήτων: 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31η Μαΐου 2022. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να δηλώσουν οι υποψήφιοι, προσωπικό λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιονδήποτε πάροχο στο διαδίκτυο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση των υποψηφίων θα πρέπει 
να έχει αποκλειστικά και μόνο την εξής μορφή: Ονοματεπώνυμο@πάροχος.com ή gr (το ονοματεπώνυμο θα πρέπει να 
αναγραφεί με λατινικούς χαρακτήρες). Αν απαιτείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τελεία (.) ανάμεσα στο όνομα και το 
επίθετο. Ο πάροχος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πάροχος στο διαδίκτυο (π.χ. gmail, hotmail, yahoo, outlook κ.α.). 
Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να ενεργοποιήσουν e-mail της μορφής username@uoi.gr, όπου username είναι το όνομα 
χρήστη και password ο κωδικός πρόσβασης που έχουν στο φοιτητολόγιο (cronos). Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στον σύνδεσμο 
https://www.uoi.gr/energopoiisi-e-mail-tis-morfis-username-uoi-gr-gia-toys-foitites-toy-panepistimioy-ioanninon/ 

Προϋποθέσεις επιλογής 

Περιγραφή των γενικών κριτηρίων επιλογής παρουσιάζεται στην ενότητα ‘Γενικοί Όροι και Κανόνες – Παράρτημα της 
Προκήρυξης 2020/21’ που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη, ενώ τα κριτήρια επιλογής των Τμημάτων παρουσιάζονται στον 
σύνδεσμο https://piro.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko 
 

 
1 Πρόκειται για άτομα που μετακινούνται αφού έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών). Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την συγκεκριμένη 

κατηγορία έχουν οι τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι προγραμματίζουν να λάβουν το πτυχίο τους και να αποφοιτήσουν σε ερχόμενες περιόδους (για παράδειγμα, στις τελετές ορκωμοσίας 
του Ιουλίου 2020, Οκτωβρίου 2020, Φεβρουαρίου 2021 κλπ.). Ωστόσο, η αίτηση για συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ και η αξιολόγησή της θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν ενόσω διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα. Εν συνεχεία και εφόσον εγκριθεί η αίτηση για κινητικότητα οι πρόσφατα απόφοιτοι μπορούν να μετακινηθούν εντός 12 μηνών 
από την ημερομηνία λήψης πτυχίου (και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Μαΐου 2022). 

mailto:erasmus@uoi.gr
http://erasmus.uoi.gr/
https://www.facebook.com/Erasmus-University-of-Ioannina-507538532679450/
https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/37/erasmus
https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O
https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMP&Activity=KA103&Flow=O
mailto:Ονοματεπώνυμο@πάροχος.com
https://www.uoi.gr/energopoiisi-e-mail-tis-morfis-username-uoi-gr-gia-toys-foitites-toy-panepistimioy-ioanninon/
https://piro.uoi.gr/sites/default/files/common/General_Information_2020-21.pdf
https://piro.uoi.gr/sites/default/files/common/General_Information_2020-21.pdf
κριτήρια%20επιλογής%20των%20Τμημάτων
https://piro.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko
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(i) ΔΙΚΑΙΟΛ ΟΓΗΤΙΚΑ  Υ ΠΟ ΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕ ΩΝ  ΓΙΑ ΣΠΟ ΥΔΕΣ  

https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O 

Όλα τα αρχεία θα πρέπει να έχουν τη μορφή pdf. 

1. Ηλεκτρονική Αίτηση 
https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O 

 Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά 
στοιχεία που δηλώνονται θα χρησιμοποιηθούν από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων τόσο για την 
επικοινωνία μαζί του όσο και για τη χρηματοδότησή του (σε περίπτωση επιλογής). Τονίζεται ότι στο πεδίο ‘e-mail’ θα 
δηλωθεί αποκλειστικά και μόνο η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (όπως περιγράφεται παραπάνω, σελ. 1). 

Οι φοιτητές θα πρέπει: 

1. Να αποθηκεύσουν το αρχείο στον υπολογιστή τους (με χρήση του επιθέτου και του ονόματος, π.χ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος), του Τμήματός τους (π.χ. Μαθηματικών) και δράσης (π.χ. Σπουδές). 

2. Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση. 

3. Να ανεβάσουν (upload) την ηλεκτρονικά συμπληρωμένη αίτηση στον σύνδεσμο: 
https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O  

 

Προσοχή: Μην ανοίξετε την αίτηση με τον Firefox, τον Chrome ή άλλον browser. Πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε την 
αίτηση στο pc σας και στη συνέχεια να την ανοίξετε με το Adobe Acrobat Reader για να τη συμπληρώσετε (με δεξί κλικ: 
Άνοιγμα με -> Adobe Acrobat Reader). Αν το Acrobat Reader δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας κατεβάστε 
το από τη διεύθυνση https://get.adobe.com/reader/ και εγκαταστήστε το. 

2. Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement for Studies),  
όπου αναγράφεται (ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα) το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα ή ερευνητική 
εργασία) του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (με φόρτο εργασίας περίπου ίσο με 30 ECTS ανά ακαδημαϊκό 
εξάμηνο).  

Στη Συμφωνία Σπουδών περιλαμβάνεται και η Δήλωση Αντιστοιχίας Μαθημάτων (βλ. σελ. 1, Before the Mobility) όπου 
αναγράφεται η αντιστοιχία του προγράμματος σπουδών (ή της ερευνητικής εργασίας) στο εξωτερικό με το πρόγραμμα 
σπουδών του οικείου Τμήματος.  

Σημείωση: Θα πρέπει να συμπληρωθούν (ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα) όλα τα πεδία. Το πρόγραμμα σπουδών (ή η 
ερευνητική εργασία) που θα ακολουθήσει ο φοιτητής στο Ίδρυμα υποδοχής  συμπληρώνεται από τον φοιτητή σε 
συνεργασία με τον Καθηγητή που είναι υπεύθυνος για τη Διμερή-Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το συγκεκριμένο 
Ίδρυμα υποδοχής ή/και τον Τμηματικώς Υπεύθυνο Erasmus+. Το έντυπο δεν θα φέρει καμία υπογραφή. 

3. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας:  
Ανάλογα με την περίπτωση, οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν την αντίστοιχη βεβαίωση:  

• Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές: Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του 
Τμήματος προέλευσης στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα (εάν η Γραμματεία τη χορηγεί), όπου 
βεβαιώνεται επιπροσθέτως από τη Γραμματεία ο μέσος όρος της βαθμολογίας.  

• Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες: Βεβαίωση από τη Γραμματεία ότι ο υποψήφιος είναι 
εγγεγραμμένος/η στα μητρώα των μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων διδακτόρων (μόνο εάν η Γραμματεία δεν 
παρέχει Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας). 

• Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες: Βεβαίωση Επιβλέποντα Καθηγητή ή/και του Διευθυντή 
του Μεταπτυχιακού ότι έχει λάβει γνώση για την αίτηση και εγκρίνει τη συγκεκριμένη μετάβαση στο εξωτερικό 
(μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες).  

Φοιτητές που έχουν περισσότερα του ενός δικαιολογητικά για την συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει να τα σαρώσουν 
όλα μαζί, σε ένα αρχείο, και να το αποθηκεύσουν με την εξής μορφή: ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (π.χ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ). 

4. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
Θα την συντάξει ο φοιτητής, στην ελληνική γλώσσα, και θα παρουσιάζει, μεταξύ άλλων,  

(i) το κίνητρό του για συμμετοχή στη δράση κινητικότητας με σκοπό τις Σπουδές και στη διεκδίκηση της υποτροφίας 
Erasmus+, 

(ii) το κίνητρό του για σπουδές στη συγκεκριμένη χώρα υποδοχής, 

mailto:erasmus@uoi.gr
http://erasmus.uoi.gr/
https://www.facebook.com/Erasmus-University-of-Ioannina-507538532679450/
https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O
https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/SelectOption.php?HEI=UOI&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O&Cycle=A&Pending=NO
https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O
https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O
https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
https://piro.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus
https://piro.uoi.gr/erasmus/21/tmimatikoi-syntonistes-erasmus
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5. Επιπρόσθετα έντυπα και δικαιολογητικά, εφόσον ορισμένα Τμήματα το απαιτούν, σύμφωνα με τα Κριτήρια 
Επιλογής για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+.  
 

6. Αντίγραφο(-α) (μη επικυρωμένα) Πιστοποιητικού(-ων) Γνώσης Ξένης(-ων) Γλώσσας(-ών), ή κατ’ ελάχιστον 
βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας. Συστήνεται ως επίπεδο γλωσσικής επάρκειας το B2 
(παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στην αντίστοιχη ενότητα των ‘Γενικών Πληροφοριών’ που αποτελεί 
αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης). 

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 4250/2014 καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους 
ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα. 

8. Συστήνεται οι προπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν και την ύλη/περιεχόμενο των μαθημάτων (εκτύπωση από την 
ιστοσελίδα του Παν/μίου υποδοχής) που έχουν αναγράψει στη Συμφωνία Σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής. 

9. Συστήνεται οι προπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν εκτύπωση του ακαδημαϊκού ημερολογίου (academic calendar), 
από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου υποδοχής, όπου θα φαίνεται η έναρξη, η λήξη του εξαμήνου και η εξεταστική 
περίοδος για το ακαδ. έτος 2020/21 (ή, εφόσον δεν έχει ακόμα αναρτηθεί το ακαδ. ημερολόγιο του 2020/21, ο 
φοιτητής θα ανατρέξει στο ακαδ. ημερολόγιο του 2019/20).  
Σημείωση: Δεν αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες. 

10. Εφόσον οι υποψήφιοι φοιτητές ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (όπως αναλυτικά περιγράφονται στους 
Γενικούς Όρους και Κανόνες-Παράρτημα της Προκήρυξης, ενότητα 15), υποβάλλουν συνημμένα 

i. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος ή/και  
ii. Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης. 

Ειδική σημείωση για τους φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης  
Για τους φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (εικαστική κατεύθυνση) απαιτείται η 
κατάθεση του portfolio. Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το e-mail παραλήπτη, 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να ανατρέχουν στον σύνδεσμο http://arts.uoi.gr/web/wp-
content/uploads/2019/03/Erasmus_criteria_2019-2020.pdf και στο e-mail ekosti@uoi.gr. Οι φοιτητές παρακαλούνται 
να αποστείλουν ευανάγνωστες φωτογραφίες, τραβηγμένες από ψηφιακές κάμερες, αρχεία jpeg, με ανάλυση 10mp. Σε 
περίπτωση αποστολής βίντεο, η διάρκεια να μην υπερβαίνει τα 3 λεπτά και να είναι σε S.D.ανάλυση. Το συνολικό του 
μέγεθος να μην υπερβαίνει τα 15mb. Η ηλεκτρονική αποστολή του portfolio να συνοδεύεται από όνοματεπώνυμο, 
αριθμό μητρώου και εξάμηνο φοίτησης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή του portfolio, 
ορίζεται η Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 (ώρα 17.00).  

Σας εφιστούμε την προσοχή για την ορθή αποστολή των ως άνω δικαιολογητικών έως και την 6η Ιουλίου 2020 (ώρα 
17.00).  

  

mailto:erasmus@uoi.gr
http://erasmus.uoi.gr/
https://www.facebook.com/Erasmus-University-of-Ioannina-507538532679450/
https://piro.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko
https://piro.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko
https://piro.uoi.gr/sites/default/files/common/General_Information_2020-21.pdf
https://piro.uoi.gr/sites/default/files/common/General_Information_2020-21.pdf
http://arts.uoi.gr/web/wp-content/uploads/2019/03/Erasmus_criteria_2019-2020.pdf
http://arts.uoi.gr/web/wp-content/uploads/2019/03/Erasmus_criteria_2019-2020.pdf
mailto:ekosti@uoi.gr
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(i i)  Δ ΙΚΑ ΙΟΛ ΟΓΗ ΤΙΚΑ ΥΠ ΟΒΟΛΗ Σ Α ΙΤΗ ΣΕΩ Ν ΓΙΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ  

https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMP&Activity=KA103&Flow=O 

Όλα τα αρχεία θα πρέπει να έχουν τη μορφή pdf. 

1. Ηλεκτρονική Αίτηση  
https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMP&Activity=KA103&Flow=O 

 Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά 
στοιχεία που δηλώνονται θα χρησιμοποιηθούν από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων τόσο για την 
επικοινωνία μαζί του όσο και για τη χρηματοδότησή του (σε περίπτωση επιλογής). Τονίζεται ότι στο πεδίο ‘e-mail’ θα 
δηλωθεί αποκλειστικά και μόνο η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (όπως περιγράφεται παραπάνω, σελ. 1). 

Οι φοιτητές θα πρέπει: 

1. Να αποθηκεύσουν το αρχείο στον υπολογιστή τους (με χρήση του επιθέτου και του ονόματος, π.χ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος), του Τμήματός τους (π.χ. Μαθηματικών) και δράσης (π.χ. Πρακτική Άσκηση). 

2. Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση. 
3. Να ανεβάσουν (upload) την ηλεκτρονικά συμπληρωμένη αίτηση στον σύνδεσμο:  

https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMP&Activity=KA103&Flow=O 

  

2. Βεβαίωση αποδοχής (Letter of Acceptance) 
του οργανισμού/φορέα υποδοχής. Δεν παρέχεται ειδικό έντυπο. Θα πρέπει να είναι σε επιστολόχαρτο του φορέα 
υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον  

(i) το όνομα του υποψηφίου,  

(ii) ότι γίνεται δεκτός για τοποθέτηση σε επιμόρφωση/πρακτική εργασία (traineeship/placement/internship) μέσω της δράσης 
Traineeship mobility του προγράμματος Erasmus+,  

(iii) τη χρονική περίοδο,  

(iv) το αντικείμενο της επιμόρφωσης/πρακτικής άσκησης,  

(v) τις ώρες εργασίας2 

και τέλος  

(vi) αναφορά στη γλώσσα εργασίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής).  

Το έγγραφο αυτό θα το λάβουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι από το φορέα υποδοχής ως σαρωμένο αρχείο (pdf). 

3. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Θα την συντάξει ο φοιτητής σε κόλα αναφοράς Α4, στην ελληνική γλώσσα, και 
θα παρουσιάζει, μεταξύ άλλων,  

(i) το κίνητρό του για συμμετοχή στη δράση κινητικότητας με σκοπό την Πρακτική Άσκηση και στη διεκδίκηση της 
υποτροφίας Erasmus+, 

(ii) το κίνητρό του για πρακτική άσκηση στη συγκεκριμένη χώρα, 

(iii) το κίνητρό του για πρακτική άσκηση στο συγκεκριμένο φορέα υποδοχής (π.χ. γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο φορέα 
υποδοχής κ.α.), καθώς και 

(iv) πλήρη αναφορά στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης/πρακτικής άσκησης και στη σχέση με το γνωστικό αντικείμενο 
των σπουδών του. 

Στο τέλος, θα αναγράφεται οπωσδήποτε η φράση «Επίσης, δηλώνω ότι, η εργασία που θα εκπονήσω στο εξωτερικό δεν 
αποτελεί μέρος πτυχιακής εργασίας, διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής μου η οποία είναι μέρος του 
προγράμματος σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τη λήψη πτυχίου». Θα ακολουθεί η υπογραφή του 
φοιτητή. 

4. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας: Ανάλογα με την περίπτωση, οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν την 
αντίστοιχη βεβαίωση:  

 
2 Ως πλήρες ωράριο νοούνται οι 35-40 εργάσιμες ώρες/εβδομάδα. Σε περίπτωση διδασκαλίας, το ωράριο εργασίας διαμορφώνεται ως εξής: 21 διδακτικές 
ώρες/εβδομάδα για διδακτικό έργο σε Γυμνάσια-Λύκεια και 24 διδακτικές ώρες για διδακτικό έργο σε Δημοτικά. Οι διδακτικές ώρες θα πρέπει να 
συμπληρώνονται από διοικητικό έργο (στον φορέα υποδοχής) προκειμένου να διαμορφώνεται ένα πλήρες ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως. 
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• Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές: Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του 
Τμήματος προέλευσης στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα (εάν η Γραμματεία τη χορηγεί), όπου 
βεβαιώνεται επιπροσθέτως από τη Γραμματεία ο μέσος όρος της βαθμολογίας.  

• Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες: Βεβαίωση από τη Γραμματεία ότι ο υποψήφιος είναι 
εγγεγραμμένος/η στα μητρώα των μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων διδακτόρων (μόνο εάν η Γραμματεία δεν 
παρέχει Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας). 

• Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες: Βεβαίωση Επιβλέποντα Καθηγητή ή/και του Διευθυντή 
του Μεταπτυχιακού ότι έχει λάβει γνώση για την αίτηση και εγκρίνει τη συγκεκριμένη μετάβαση στο εξωτερικό 
(μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες).  

5. Επιπρόσθετα έντυπα και δικαιολογητικά, εφόσον ορισμένα Τμήματα το απαιτούν, σύμφωνα με τα Κριτήρια 
Επιλογής για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+.  

6. Αντίγραφο(-α) (μη επικυρωμένα) του Πιστοποιητικού(-ών) Γνώσης Ξένης(-ων) Γλώσσας(-ών), ή κατ’ ελάχιστον 
βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας. Συστήνεται ως επίπεδο γλωσσικής επάρκειας το B2 
(παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στην αντίστοιχη ενότητα των Γενικών Όρων και Κανόνων-Παράρτημα 
της Προκήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης). 

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 4250/2014 καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους 
ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα. 

8. Βιογραφικό Σημείωμα (στην αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα εργασίας του φορέα υποδοχής).  

Ειδική σημείωση για τους φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης  
Για τους φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (εικαστική κατεύθυνση) απαιτείται η 
κατάθεση του portfolio. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να ανατρέχουν στον σύνδεσμο 
http://arts.uoi.gr/web/wp-content/uploads/2019/03/Erasmus_criteria_2019-2020.pdf. Η αποστολή του portfolio θα 
γίνει ηλεκτρονικά στο e-mail ekosti@uoi.gr. Οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν ευανάγνωστες φωτογραφίες, 
τραβηγμένες από ψηφιακές κάμερες, αρχεία jpeg, με ανάλυση 10mp. Σε περίπτωση αποστολής βίντεο, η διάρκεια να 
μην υπερβαίνει τα 3 λεπτά και να είναι σε S.D.ανάλυση. Το συνολικό του μέγεθος να μην υπερβαίνει τα 15mb. Η 
ηλεκτρονική αποστολή του portfolio να συνοδεύεται από ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και εξάμηνο φοίτησης. Ως 
καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή του portfolio, ορίζεται η Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 (ώρα 17.00).  

Σας εφιστούμε την προσοχή για την ορθή αποστολή των ως άνω δικαιολογητικών έως και την 6η Ιουλίου 2020 (ώρα 
17.00).   
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