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ΠΡΡΓΡΑΞΞΑ ERASMUS+ 
ΜΑ 1: ΞΑΘΗΙΑΜΗ ΜΙΟΗΣΙΜΡΣΗΣΑ ΑΣΡΞΩΟ 

(i) Μινθτικότθτα για πουδζσ 
(ii) Μινθτικότθτα για Πρακτικι Άςκθςθ  

 

Γ Ε Ο Ι Μ Ε   Π Ν Η Ρ Ρ Φ Ρ Ρ Ι Ε   

Α Μ Α Δ Η Ξ Α Λ Μ Ρ  Ζ Σ Ρ   2 0 1 9 - 2 0  

(ΕΠΙΝΕΠΙΞΗ ΠΕΡΙΡΔΡ ΜΙΟΗΣΙΜΡΣΗΣΑ 01/09/2019 - 31/05/2021 ) 

Αγαπθτοί φοιτθτζσ, 

Πριν αποφαςίςετε να υποβάλετε αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κινθτικότθτα (με ςκοπό τισ πουδζσ – 
learning/study, ι τθν Πρακτικι Άςκθςθ – traineeship/placement/internship) μζςω του προγράμματοσ Erasmus+ 
για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-20 και προκειμζνου να αποφφγετε μελλοντικά προβλιματα, είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικό να μελετιςετε προςεκτικά και να αποδεχκείτε όςα αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. 

1. Μινθτικότθτα φοιτθτϊν ERASMUS+ με ςκοπό τισ πουδζσ ι τθν Πρακτικι Άςκθςθ  

το πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+, δίνεται θ δυνατότθτα ςε  

i) Προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ,  
ii) Ξεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, 
iii) Τποψιφιουσ Διδάκτορεσ, και 
iv) Πρόςφατα Απόφοιτουσ

1
 (ιςχφει μόνο για τθ δράςθ Πρακτικι Άςκθςθ) 

να πραγματοποιιςουν, με ταυτόχρονθ χοριγθςθ υποτροφίασ,  

(α) αναπόςπαςτο κομμάτι των ςπουδϊν τουσ (για τθ λιψθ πτυχίου) ςτο εξωτερικό [Learning/study Mobility] (ςε 
Πανεπιςτιμιο - εταίρο), ι  

(β) τοποκζτθςθ για επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ [Traineeship/placement/internship mobility] πλιρουσ απαςχόλθςθσ
2
 ςε 

Ιδρφματα Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Επιχειριςεισ, Κζντρα Κατάρτιςθσ, Ινςτιτοφτα, χολεία, Μουςεία, Πρεςβείεσ, Ερευνθτικά 
Κζντρα ι άλλουσ οργανιςμοφσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τοποκζτθςθ για επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ εγκρίνεται από το 
οικείο Σμιμα προζλευςθσ του φοιτθτι ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςε (ι να αποφοιτοφν από) πρόγραμμα ςπουδϊν του Πανεπιςτθμίου 
Ιωαννίνων, το οποίο οδθγεί ςτθν απόκτθςθ πτυχίου, μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ με ςκοπό τισ ςπουδζσ ζχουν οι δευτεροετείσ (και άνω) φοιτθτζσ, ενϊ δικαίωμα ςυμμετοχισ 
ςτθ δράςθ με ςκοπό τθν πρακτικι άςκθςθ ζχουν και οι πρωτοετείσ φοιτθτζσ (εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά από το οικείο 

                                                 
1 Πρόκειται για άτομα που μετακινοφνται αφοφ ζχουν αποφοιτιςει από το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων (ανεξαρτιτωσ κφκλου ςπουδϊν). Επιλζξιμοι είναι οι 

τελειόφοιτοι φοιτθτζσ οι οποίοι προγραμματίηουν να λάβουν το πτυχίο τουσ και να αποφοιτιςουν ςε ερχόμενεσ περιόδουσ (για παράδειγμα, ςτισ τελετζσ 
ορκωμοςίασ του Ιουλίου 2018, Οκτωβρίου 2018, Φεβρουαρίου 2019 κ.α.). Ωςτόςο, θ αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ του προγράμματοσ Erasmus+ κα πρζπει 
να υποβλθκεί ενόςω διατθροφν τθ φοιτθτικι τουσ ιδιότθτα. Εν ςυνεχεία και εφόςον εγκρικεί θ αίτθςθ για κινθτικότθτα οι πρόςφατα απόφοιτοι μποροφν να 
μετακινθκοφν εντόσ 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ πτυχίου (και ςε καμία περίπτωςθ πζραν τθσ 31θσ Μαΐου 2020).  
2 Ωσ πλιρεσ ωράριο νοοφνται οι 35-40 εργάςιμεσ ϊρεσ/εβδομάδα. ε περίπτωςθ διδαςκαλίασ, το ωράριο εργαςίασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 21 διδακτικζσ 

ϊρεσ/εβδομάδα για διδακτικό ζργο ςε Γυμνάςια-Λφκεια και 24 διδακτικζσ ϊρεσ για διδακτικό ζργο ςε Δθμοτικά. τθν περίπτωςθ τθσ διδαςκαλίασ οι διδακτικζσ 
ϊρεσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται από διοικθτικό ζργο (ςτον φορζα υποδοχισ) προκειμζνου να διαμορφϊνεται ζνα πλιρεσ ωράριο εργαςίασ εβδομαδιαίωσ. 

https://piro.uoi.gr/erasmus/37/erasmus
https://piro.uoi.gr/erasmus/37/erasmus
https://piro.uoi.gr/info/52/kinitikotita-foititon-me-skopo-tis-spoydes
https://piro.uoi.gr/info/60/kinitikotita-foititon-me-skopo-tin-praktiki-askisi
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Σμιμα προζλευςθσ του φοιτθτι ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων). Ρι πρόςφατα απόφοιτοι δικαιοφνται να αιτθκοφν 
μετακίνθςθσ μόνο για τθ δράςθ επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ. 

Επίςθσ, δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φοιτθτζσ οι οποίοι είναι: 

1. Τπικοοι χϊρασ που ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα Erasmus+ (όπωσ ορίηεται παρακάτω), 

2. Τπικοοι άλλων χωρϊν εγγεγραμμζνοι ςε κανονικό πρόγραμμα ςπουδϊν ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, ςφμφωνα με τθ Φ. 
151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Τπουργικι Απόφαςθ και τθ λοιπι κείμενθ νομοκεςία, εφόςον πλθροφν τα 
κριτιρια επιλογισ που ορίηονται από το ΙΚΤ και το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. 

2. Επιλζξιμα κράτθ για κινθτικότθτα (πουδζσ ι/και Πρακτικι Άςκθςθ) 

Ζνασ φοιτθτισ μπορεί να μετακινθκεί για πουδζσ ι Πρακτικι Άςκθςθ ςε Πανεπιςτιμιο ι άλλο φορζα υποδοχισ που εδρεφει 
ςε κάποια από τισ παρακάτω επιλζξιμεσ χϊρεσ: 

- τα 28 κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (δεν είναι επιλζξιμθ θ εςωτερικι κινθτικότθτα, δθλαδι, εντόσ τθσ Ελλάδασ)  
- τθ Οορβθγία, Ιςλανδία, Νιχτενςτάιν, ερβία, Σουρκία, Βόρεια Ξακεδονία 
- τισ υπερπόντιεσ χϊρεσ και Επικράτειεσ (οι οποίεσ κακορίηονται ςτθν υπ. αρικμ. 2001/822/EC Απόφαςθ του υμβουλίου): 
Γροιλανδία, Νζα Καλθδονία και εξαρτθμζνα εδάφθ, Γαλλικι Πολυνθςία, Γαλλικζσ περιοχζσ του νοτίου θμιςφαιρίου και τθσ Ανταρκτικισ, Νιςοι Βάλλισ 
και Φουτοφνα, Μαγιότ, αιν Πιερ και Μικελόν, Αροφμπα, Ολλανδικζσ Αντίλλεσ, Ανγκουίλα, Νιςοι Κζιμαν, Νιςοι Φϊκλαντ, Νότια Γεωργία και Νότιοι 
Νιςοι άντουιτσ, Μονςεράτ, Νιςοι Πιτκαιρν, Αγία Ελζνθ, Νιςοσ τθσ Αναλιψεωσ και Σριςτάν ντα Κοφνια, Βρετανικό Ζδαφοσ τθσ Ανταρκτικισ, Βρετανικό 
Ζδαφοσ του Ινδικοφ Ωκεανοφ, Νιςοι Σερκσ και Κάικοσ, Βρετανικζσ Παρκζνοι Νιςοι). 

Κινθτικότθτα προσ Ελβετία ενδζχεται να υλοποιθκεί μόνο ςτο πλαίςιο Ελβετο-Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ (και όχι Erasmus+), με 
υποτροφίεσ που χορθγοφνται από τα ελβετικά Πανεπιςτιμια ςτουσ δικαιοφχουσ και εφόςον, τα Πανεπιςτιμια αυτά δζχονται 
να χρθματοδοτιςουν ειςερχόμενουσ φοιτθτζσ. Κινθτικότθτεσ για πρακτικι άςκθςθ ςτθν Ελβετία χρθματοδοτοφνται μόνο εάν 
και εφόςον θ τοποκζτθςθ για πρακτικι άςκθςθ ςυντονίηεται από Ελβετικό Πανεπιςτιμιο με το οποίο το οικείο Σμιμα 
προζλευςθσ του φοιτθτι ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, ζχει ιδθ υπογράψει Διμερι υμφωνία.  

3. Ρικονομικι επιχοριγθςθ προσ τον μετακινοφμενο φοιτθτι 

Οι χϊρεσ υποδοχισ ζχουν ομαδοποιθκεί ςε τρεισ κατθγορίεσ ανάλογα με το κόςτοσ διαβίωςθσ (υψθλό, μεςαίο και χαμθλό) 
και το αντίςτοιχο φψοσ τθσ μθνιαίασ οικονομικισ υποςτιριξθσ (υποτροφίασ) που προβλζπεται από το Κδρυμα Κρατικϊν 
Τποτροφιϊν (μζςω του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων), διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

πουδζσ (Learning/Study Mobility) 

520 €/μινα για τισ χϊρεσ τθσ Ομάδασ 1  
(χϊρεσ με υψθλό κόςτοσ διαβίωςθσ): 

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ιςλανδία, Λουξεμβοφργο, 
ουθδία, Ηνωμ. Βαςίλειο, Λιχτενςτάιν, Νορβθγία  

470 €/μινα για τισ χϊρεσ τθσ Ομάδασ 2 
(χϊρεσ με μεςαίο κόςτοσ διαβίωςθσ):  

Αυςτρία, Βζλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιςπανία, 
Κφπροσ, Ολλανδία, Μάλτα,  Πορτογαλία 

420 €/μινα για τισ χϊρεσ τθσ Ομάδασ 3 
(χϊρεσ με χαμθλό κόςτοσ διαβίωςθσ):  

Βουλγαρία, Κροατία, Δθμοκρατία τθσ Σςεχίασ, Εςκονία, 
Λετονία, Λικουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, 
ερβία, λοβακία, λοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Σουρκία  

Πρακτικι Άςκθςθ (Traineeship/Placement Mobility) 

620 €/μινα για τισ χϊρεσ τθσ Ομάδασ 1  
(χϊρεσ με υψθλό κόςτοσ διαβίωςθσ): 

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ιςλανδία, Λουξεμβοφργο, 
ουθδία, Ηνωμ. Βαςίλειο, Λιχτενςτάιν, Νορβθγία   

570 €/μινα για τισ χϊρεσ τθσ Ομάδασ 2 
(χϊρεσ με μεςαίο κόςτοσ διαβίωςθσ):  

Αυςτρία, Βζλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιςπανία, 
Κφπροσ, Ολλανδία, Μάλτα,  Πορτογαλία 

520 €/μινα για τισ χϊρεσ τθσ Ομάδασ 3 
(χϊρεσ με χαμθλό κόςτοσ διαβίωςθσ):  

Βουλγαρία, Κροατία, Δθμοκρατία τθσ Σςεχίασ, Εςκονία, 
Λετονία, Λικουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, 
ερβία, λοβακία, λοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Σουρκία  

Σο μζςο μθνιαίο ποςό για τοποκετιςεισ φοιτθτϊν για επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ ι άλλουσ φορείσ είναι 
υψθλότερο του αντίςτοιχου προβλεπόμενου για περιόδουσ ςπουδϊν, δεδομζνου ότι ο φορζασ υποδοχισ ενδζχεται να μθν 
προςφζρει τισ διευκολφνςεισ (π.χ. διαμονι ςε εςτίεσ, ςίτιςθ ςε φοιτθτικό εςτιατόριο, ακαδθμαϊκι ταυτότθτα κ.α.) που 
ςυνικωσ διακζτουν τα πανεπιςτιμια υποδοχισ.  

Οι υποτροφίεσ ζχουν ωσ ςτόχο να αντιςτακμίςουν τισ πρόςκετεσ δαπάνεσ κινθτικότθτασ, δθλ. τα ζξοδα ταξιδιοφ, το 
ενδεχομζνωσ υψθλότερο κόςτοσ ηωισ ςτθ χϊρα υποδοχισ κ.α. Οι υποτροφίεσ δεν αποςκοποφν ςτθν κάλυψθ του ςυνόλου των 
δαπανϊν που ςυνεπάγεται θ περίοδοσ ςπουδϊν ι πρακτικισ άςκθςθσ ςτο εξωτερικό. Η καταβολι τθσ υποτροφίασ γίνεται ςε 

http://erasmus.uoi.gr/erasmus/37/erasmus
http://europa.eu/about-eu/countries/index_el.htm
http://erasmus.uoi.gr/sites/default/files/common/EU_OCT_and_OMR_map_en.pdf
https://www.movetia.ch/en/programmes/swiss-programme-for-erasmus/higher-education/european-mobility-in-the-tertiary-field/
http://www.iky.gr/
http://www.iky.gr/
http://www.iky.gr/
http://erasmus.uoi.gr/info/52/kinitikotita-foititon-me-skopo-tis-spoydes
http://erasmus.uoi.gr/info/60/kinitikotita-foititon-me-skopo-tin-praktiki-askisi
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δφο δόςεισ: λίγο πριν, ι ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά τθν αναχϊρθςθ του φοιτθτι για το εξωτερικό, καταβάλλεται ςτον 
δικαιοφχο προπλθρωμι που ιςοφται με το 80% του ποςοφ υποτροφίασ που δικαιοφται. Μετά τθν επιςτροφι του φοιτθτι 
καταβάλλεται το υπολειπόμενο 20%, εφόςον θ περίοδοσ ςπουδϊν ι πρακτικισ άςκθςθσ κρίνεται επιτυχισ (από το οικείο 
Σμιμα προζλευςθσ του φοιτθτι) και αφοφ ο ίδιοσ ςυμπλθρϊςει τθν διαδικτυακι Ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 
περίοδο πουδϊν ι Πρακτικισ Άςκθςθσ.  

Οι φοιτθτζσ δεν υποβάλλονται ςε πανεπιςτθμιακά ζξοδα (π.χ. δίδακτρα, ζξοδα εγγραφισ, εξετάςεισ, πρόςβαςθ ςε 
εργαςτθριακζσ εγκαταςτάςεισ και βιβλιοκικεσ, κ.α.) ςτο ίδρυμα υποδοχισ για τθν προςυμφωνθμζνθ περίοδο ςπουδϊν. 
Ωςτόςο, ενδζχεται να υπάρξουν μικρζσ επιβαρφνςεισ, όπωσ π.χ. ζξοδα αςφάλιςθσ, ζξοδα ζκδοςθσ δελτίου φοιτθτικοφ 
ειςιτθρίου, ςυνδρομι ςε φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ και δαπάνεσ για τθ χριςθ διαφόρων μζςων, όπωσ φωτοτυπικά μθχανιματα, 
προϊόντα εργαςτθρίου κ.α., ίδιεσ με αυτζσ που ιςχφουν και για τουσ εγχϊριουσ φοιτθτζσ.  

4. Ποφ μπορεί να μετακινθκεί ζνασ φοιτθτισ για πουδζσ (πανεπιςτιμιο) και/ι 
Πρακτικι Άςκθςθ (φορζασ υποδοχισ) 

(i) πουδζσ 

Οι φοιτθτζσ που ενδιαφζρονται για κινθτικότθτα με ςκοπό τισ πουδζσ (learning mobility) μποροφν να μετακινθκοφν μόνο ςε 
Κδρυμα Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Πανεπιςτιμιο), το οποίο ιδθ ζχει υπογράψει Διαπανεπιςτθμιακι – Διμερι υμφωνία 
(Inter-institutional Agreement) με το οικείο Σμιμα προζλευςισ τουσ ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. Για το λόγο αυτό οι 
φοιτθτζσ κα πρζπει να ανατρζξουν ςτον ςχετικό πίνακα με τισ Διμερείσ υμφωνίεσ Erasmus+ των Σμθμάτων του 
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και να μελετιςουν τισ διακζςιμεσ κζςεισ που προβλζπονται για το Σμιμα προζλευςισ τουσ. 

(ii) Πρακτικι Άςκθςθ 

Οι φοιτθτζσ που ενδιαφζρονται για κινθτικότθτα με ςκοπό τθν τοποκζτθςθ για επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ 
(traineeship/placement/internship mobility) κα πρζπει να αναηθτιςουν κατάλλθλο φορζα υποδοχισ ανάλογα με τα 
ακαδθμαϊκά, ερευνθτικά ι επαγγελματικά τουσ ενδιαφζροντα. Οι φορείσ του εξωτερικοφ ςτουσ οποίουσ μποροφν να κάνουν 
πρακτικι άςκθςθ φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου μασ, δεν ανικουν ςε ςυγκεκριμζνθ ομάδα με τθν οποία το Πανεπιςτιμιό μασ 
ζχει ςυνάψει ςχετικζσ ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ. υγκεκριμζνα, για τθν επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ, δεν απαιτείται θ 
ςφναψθ Διμερϊν υμφωνιϊν μεταξφ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και του φορζα υποδοχισ (που κα μποροφςε να είναι 
ακόμα και ζνα άλλο Πανεπιςτιμιο), δεδομζνου ότι τα δφο αυτά μζρθ, κακϊσ και ο δικαιοφχοσ, δεςμεφονται νομικά από τθν 
εξατομικευμζνθ υμφωνία Πρακτικισ Άςκθςθσ - Learning Agreement for Traineeships (που κα ςυμπλθρωκεί και κα 
υπογραφεί εφόςον ο φοιτθτισ γίνει δεκτόσ από τον φορζα υποδοχισ και εν ςυνεχεία αξιολογθκεί ωσ επιλζξιμοσ από το 
Πανεπιςτιμιό μασ). υνεπϊσ, οι φοιτθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν από ζνα τεράςτιο ςφνολο ιδιωτικϊν και 
δθμοςίων φορζων (αρκεί να μθν εμπίπτουν ςτισ μθ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ, βλ. υποςθμείωςθ 3 παρακάτω). Ωςτόςο, αυτι θ 
ςχεδόν ανεξάντλθτθ ποικιλία επιλογϊν μπορεί να δθμιουργιςει ςφγχυςθ και να δυςκολζψει τθν τελικι επιλογι. τθν 
περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ φοιτθτισ δεν ζχει προςανατολιςτεί προσ κάποιο φορζα μετά και από ςχετικζσ ςυηθτιςεισ 
με ςυμφοιτθτζσ, κακθγθτζσ ι επαγγελματίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο γνωςτικό αντικείμενο των ςπουδϊν του, μπορεί να 
ξεκινιςει τθν αναηιτθςι του από τθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ Erasmus+, όπου υπάρχει κατάλογοσ φορζων που ζχουν 
υποδεχκεί φοιτθτζσ μασ ςτο παρελκόν, ι ζχουν ανακοινϊςει ότι ενδιαφζρονται να ςυνεργαςτοφν με φοιτθτζσ μασ. Φυςικά, οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να ερευνιςουν μόνοι τουσ ςτο διαδίκτυο (μεταξφ άλλων ςτουσ ςυνδζςμουσ 
http://erasmusintern.org/, Drop'pin@EURES, http://www.leo-net.org/, https://leonet.joeplus.org/offers/, http://www.europe-
internship.com/).  

τθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ Erasmus+, ζχει αναρτθκεί Τπόδειγμα Motivation Letter το οποίο μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί από τουσ φοιτθτζσ για τθν αρχικι επικοινωνία με υποψιφιουσ φορείσ υποδοχισ. 

τθ διαδικαςία τθσ αναηιτθςθσ και επιλογισ κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε: 
 Ο φορζασ να είναι επιλζξιμοσ

3
, 

 Η επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ που προςφζρει ο φορζασ να είναι ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ και να ςχετίηεται άμεςα 
με το αντικείμενο των ςπουδϊν του φοιτθτι, 

 Σο εργαςιακό (επιμορφωτικό) πλαίςιο ςτο οποίο κα ενταχκεί ο φοιτθτισ να είναι ςαφζσ από τθν αρχι, και να 
εξαςφαλίηονται ςυνκικεσ εργαςίασ ςφμφωνα με τισ διεκνείσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ,  

 Από τθν περιγραφι του αντικειμζνου και των όρων πρακτικισ άςκθςθσ (ςτο Letter of Acceptance που κα αποςτείλει 
αρχικά ο φορζασ υποδοχισ ςτον φοιτθτι και ςε δεφτερθ φάςθ ςτθ υμφωνία Πρακτικισ Άςκθςθσ) να προκφπτει ότι 
αυτό που ςκοπεφει να κάνει ο φοιτθτισ αφορά ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ςτθν απόκτθςθ επαγγελματικισ 

                                                 
3 Με τον όρο επιχείρθςθ νοείται κάκε δθμόςια ι ιδιωτικι επιχείρθςθ που ζχει οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ, το νομικό κακεςτϊσ ι 

τον οικονομικό τομζα ςτον οποίο λειτουργεί, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ. Ο οριςμόσ τθσ "επιχείρθςθσ" υποδθλϊνει  ότι, εκτόσ από εταιρίεσ, 
Ιδρφματα Ανϊτατθσ  εκπαίδευςθσ , ερευνθτικά κζντρα, Πρεςβείεσ, ςχολεία ι άλλοι εκπαιδευτικοί οργανιςμοί, οι αυτοαπαςχολοφμενοι, οι οικογενειακζσ 
επιχειριςεισ, οι ςυμπράξεισ και οι ςφλλογοι/ενϊςεισ που ζχουν τακτικζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να κεωρθκοφν επιχειριςεισ. Ο κακοριςτικόσ 
παράγοντασ είναι θ οικονομικι δραςτθριότθτα και όχι θ νομικι μορφι. Η επιχείρθςθ / οργανιςμόσ υποδοχισ πρζπει να είναι επιλζξιμοσ (-θ). 
Οι τφποι οργανϊςεων που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια δεν είναι επιλζξιμοι ωσ οργανιςμοί υποδοχισ: 

- Οι κεςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλοι φορείσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων εξειδικευμζνων μονάδων (ο εξαντλθτικόσ τουσ 
κατάλογοσ διατίκεται ςτον ιςτότοπο (ec.europa. eu/institutions/index_en.htm) 

- Οργανιςμοί οι οποίοι διαχειρίηονται προγράμματα τθσ Ε.Ε. (με ςτόχο τθν αποφυγι πικανισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ι /και  
- διπλισ χρθματοδότθςθσ) 

 

 

https://piro.uoi.gr/info/52/kinitikotita-foititon-me-skopo-tis-spoydes
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus
https://piro.uoi.gr/info/60/kinitikotita-foititon-me-skopo-tin-praktiki-askisi
https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
https://piro.uoi.gr/erasmus/62/placement-offers
http://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/eures/public/help-and-support/opportunities
http://www.leo-net.org/
https://leonet.joeplus.org/offers/
http://www.europe-internship.com/
http://www.europe-internship.com/
https://piro.uoi.gr/
https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
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εμπειρίασ και ότι δεν πρόκειται (i) για παρακολοφκθςθ μακθμάτων ι εργαςτθρίων που εντάςςονται ςε ζνα 
πανεπιςτθμιακό πρόγραμμα ςπουδϊν, ι (ii) εκπόνθςθ μζρουσ ερευνθτικισ εργαςίασ (δθλ. πτυχιακισ εργαςίασ, 
διπλωματικισ μεταπτυχιακισ εργαςίασ ι διδακτορικισ διατριβισ). 

Οι φοιτθτζσ προτρζπονται να επικοινωνοφν με τουσ Σμθματικϊσ Τπευκφνουσ Erasmus+ ι και άλλα μζλθ διδακτικοφ 
προςωπικοφ για κακοδιγθςθ και ςυμβουλζσ αναφορικά με τθν επιλογι φορζα υποδοχισ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι τα μζλθ 
διδακτικοφ προςωπικοφ κα κάνουν τθν αναηιτθςθ και τθν επικοινωνία με φορείσ υποδοχισ. 

Σζλοσ, οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι ο φορζασ υποδοχισ ενδζχεται να τουσ προτείνει 
ςυμπλθρωματικι αμοιβι για τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ (θ οποία είναι απόλυτα ςυμβατι με τθ μθνιαία επιχοριγθςθ του 
προγράμματοσ Erasmus+). Ωςτόςο, τονίηεται ότι αυτζσ οι περιπτϊςεισ είναι ςπάνιεσ και ζγκειται ςε ςχετικι απόφαςθ του 
φορζα υποδοχισ.  

5. Επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ ςτο εξωτερικό 

Οι υποτροφίεσ χορθγοφνται αποκλειςτικά για τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ ςτο εξωτερικό: 

- Προπτυχιακζσ, μεταπτυχιακζσ ι διδακτορικζσ ςπουδζσ (learning/studies) πλιρουσ απαςχόλθςθσ που οδθγοφν ςτθν 
απόκτθςθ αναγνωριςμζνου πτυχίου ι διπλϊματοσ (ςτο ίδρυμα προζλευςθσ), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προετοιμαςίασ 
πτυχιακισ εργαςίασ, διπλωματικισ μεταπτυχιακισ εργαςίασ, ι διδακτορικισ διατριβισ. 

- Σοποκετιςεισ για επιμόρφωςθ / πρακτικι άςκθςθ (traineeship) πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε Ιδρφματα Σριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, επιχειριςεισ, κζντρα κατάρτιςθσ, ινςτιτοφτα, ςχολεία, μουςεία, Πρεςβείεσ, ερευνθτικά κζντρα ι άλλουσ 
οργανιςμοφσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τοποκζτθςθ για επιμόρφωςθ / πρακτικι άςκθςθ εγκρίνεται από το Σμιμα 
προζλευςθσ του φοιτθτι ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. 

- Επιμόρφωςθ / Πρακτικι επαγγελματικι άςκθςθ ςε ςυνδυαςμό με περίοδο ςπουδϊν ςτο εξωτερικό. Δυνατότθτα 
ςυνδυαςμοφ περιόδου τοποκζτθςθσ για επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ και περιόδου ςπουδϊν υπάρχει ςτο πλαίςιο 

εεννιιααίίαασσ  ππεερριιόόδδοουυ  κκιιννθθττιικκόόττθθτταασσ  μμεε  ςςκκοοππόό  ττιισσ  ςςπποουυδδζζσσ  ςςττοο  εεξξωωττεερριικκόό. Με τον όρο ‘ενιαία περίοδοσ’ νοοφνται τα εξισ:  
α) ότι θ πρακτικι άςκθςθ κα λάβει απαραίτθτα χϊρα υπό τθν επίβλεψθ του ιδίου Ιδρφματοσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
ςτο οποίο ο φοιτθτισ κα πραγματοποιιςει τισ ςπουδζσ του (και εφόςον υπάρχει ιδθ υπογεγραμμζνθ Διμερισ 
υμφωνία), β) ότι οι δφο δραςτθριότθτεσ κα πραγματοποιθκοφν ςε διαδοχικζσ περιόδουσ, γ) ότι αναγνωρίηεται ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν του φοιτθτι από το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. Οι προβλεπόμενεσ για 
τθν ‘ενιαία περίοδο’ υποτροφίεσ είναι τα ποςά που ορίηονται για τισ ςπουδζσ. Η διάρκεια τθσ ‘ενιαίασ περιόδου’ 
κυμαίνεται από τρεισ (3) ζωσ δϊδεκα (12) μινεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορεί να ςυνδυαςτεί, για παράδειγμα, 1 μινασ 
τοποκζτθςθσ για επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ με 2 μινεσ ςπουδϊν. 

θμαντικι επιςιμανςθ για τθν επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ (κυρίωσ για τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που εκπονοφν 
πτυχιακι εργαςία, για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που εκπονοφν διπλωματικι μεταπτυχιακι εργαςία, ι για τουσ 
υποψιφιουσ διδάκτορεσ που εκπονοφν διδακτορικι διατριβι): Οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι 
μποροφν να επιμορφωκοφν/εργαςτοφν (μζςω τθσ δράςθσ πρακτικι άςκθςθ) ςε ερευνθτικό φορζα (π.χ. Πανεπιςτιμιο, 
Ερευνθτικό κζντρο κ.α.), μόνο με τθν προχπόκεςθ ότι το αντικείμενο τθσ επιμόρφωςθσ/πρακτικισ άςκθςθσ προςδιορίηεται 
από τισ δεδομζνεσ ανάγκεσ και δραςτθριότθτεσ του φορζα υποδοχισ και δεν διαμορφϊνεται προκειμζνου να εξυπθρετιςει 
πτυχιακι εργαςία, διπλωματικι μεταπτυχιακι εργαςία, ι διδακτορικι διατριβι που εκπονεί ο φοιτθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο 
Ιωαννίνων. Φυςικά, ο φοιτθτισ κα μπορεί να αξιοποιιςει τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που κα αποκομίςει, όπωσ για 
παράδειγμα τθν εκμάκθςθ μιασ τεχνικισ, ςτο πλαίςιο των προςωπικϊν του ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων. 

Κάκε φοιτθτισ, κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν του μπορεί να ωφελθκεί ζωσ 12 μινεσ μετακίνθςθσ ςυνολικά (με ι χωρίσ 
υποτροφία), ανά κφκλο ςπουδϊν (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ανεξαρτιτωσ δράςθσ. Οι φοιτθτζσ που 
μετακινικθκαν για ςπουδζσ ι για πρακτικι άςκθςθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LLP/Erasmus ι Erasmus+ μποροφν να 
μετακινθκοφν μζςω του Erasmus+, μζχρι το ανϊτατο όριο των 12 μθνϊν ανά κφκλο ςπουδϊν.  

6. Διαδικαςία και Μριτιρια επιλογισ 

το πλαίςιο τθσ προκιρυξθσ κα επιλεγοφν φοιτθτζσ από κάκε Σμιμα του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων για κινθτικότθτα μζςω 
μίασ από τισ δφο δράςεισ του Erasmus+, δθλ. (i) πουδζσ (learning/study) ι (ii) Πρακτικι Άςκθςθ (traineeship/placement). 

Η επιλογι των φοιτθτϊν πραγματοποιείται με απόλυτθ διαφάνεια, ςυνζπεια, πλιρθ τεκμθρίωςθ και ίςθ μεταχείριςθ όλων 
των υποψθφίων (εφόςον ζχουν υποβάλει εμπρόκεςμα τον ολοκλθρωμζνο φάκελο τθσ υποψθφιότθτάσ τουσ, όπωσ 
προςδιορίηεται ςτθν Προκιρυξθ). Επίςθσ, με ςκοπό να υπθρετοφνται οι μακθςιακοί ςτόχοι ςε κάκε επιςτθμονικι περιοχι με 
τον τρόπο που κάκε Σμιμα του Πανεπιςτθμίου κζλει να κεραπεφει, ζχουν κεςπιςτεί κριτιρια επιλογισ από κάκε Σμιμα 
ξεχωριςτά βάςει των οποίων πραγματοποιείται θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων των φοιτθτϊν για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα 
Erasmus+ και θ επιλογι των τελικϊν δικαιοφχων.  Σα κριτιρια επιλογισ και αξιολόγθςθσ των αιτιςεων, ορίηονται ωσ θ 
ελάχιςτθ δικλείδα διαςφάλιςθσ τθσ αξιοκρατικισ επιλογισ των καλφτερων φοιτθτϊν και τθσ καλισ φιμθσ του Πανεπιςτθμίου 
Ιωαννίνων ςτο εξωτερικό. Σα κριτιρια επιλογισ παρουςιάςτθκαν από τουσ Σμθματικϊσ Τπευκφνουσ ςτισ ενθμερωτικζσ 
τμθματικζσ ςυναντιςεισ (Νοεμβρίου 2018 – Μαρτίου 2019) για το πρόγραμμα Erasmus+ και κα είναι γνωςτοποιθμζνα 
(δθμόςια, με πρόςβαςθ από όλουσ, ςυνεχϊσ) ςτουσ φοιτθτζσ του κάκε Σμιματοσ κακ’όλθ τθν περίοδο τθσ υποβολισ των 
αιτιςεων και αξιολόγθςθσ, ζωσ και τθν ανακοίνωςθ των τελικϊν αποτελεςμάτων.  

Ο αρικμόσ των δικαιοφχων που κα επιλεγοφν για ςυμμετοχι (με οικονομικι επιχοριγθςθ) ςτισ δράςεισ κινθτικότθτασ 
Erasmus+ κα εξαρτθκεί από το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (μζςω του Ιδρφματοσ Κρατικϊν 
Τποτροφιϊν) προσ το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων (ςθμείωςθ: ζωσ τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ 

https://piro.uoi.gr/erasmus/21/tmimatikoi-syntonistes-erasmus
http://erasmus.uoi.gr/info/60/kinitikotita-foititon-me-skopo-tin-praktiki-askisi
http://erasmus.uoi.gr/
http://erasmus.uoi.gr/
https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
https://piro.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko
http://erasmus.uoi.gr/
http://erasmus.uoi.gr/
http://erasmus.uoi.gr/
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Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, δεν ζχει γνωςτοποιθκεί ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων το διακζςιμο ποςό χρθματοδότθςθσ για τθν 
κινθτικότθτα φοιτθτϊν ςτο πλαίςιο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019/20). Η χρθματοδότθςθ που κα λάβει το Πανεπιςτιμιο 
Ιωαννίνων κα κατανεμθκεί ςτα Σμιματα του Ιδρφματόσ μασ. Εν ςυνεχεία, κάκε Σμιμα βάςει του αρικμοφ των αιτιςεων των 
φοιτθτϊν του και τθσ κατάταξθσ που πραγματοποιείται από τα αρμόδια Όργανα, κα διαμορφϊςει τον τελικό κατάλογο των 
αρχικά επιλεγζντων προσ μετακίνθςθ με χρθματοδότθςθ. ε αυτό το ςθμείο διευκρινίηεται ότι κάκε Σμιμα, με τθ λιξθ τθσ 
Προκιρυξθσ, κα προβεί ςτθν αξιολόγθςθ και κατάταξθ των φοιτθτϊν που κα ζχουν υποβάλει εμπρόκεςμα τον ολοκλθρωμζνο 
φάκελο τθσ υποψθφιότθτάσ τουσ (δθλαδι με όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτθν Προκιρυξθ). Εν 
ςυνεχεία, μόλισ ανακοινωκεί από το ΙΚΤ θ χρθματοδότθςθ του Ιδρφματόσ μασ, κάκε Σμιμα κα καταρτίςει τον τελικό κατάλογο 
με τισ τρεισ κατθγορίεσ φοιτθτϊν, δθλαδι ‘επιλεγζντεσ, επιλαχόντεσ και απορριφκζντεσ’. Κάκε Σμιμα κα γνωςτοποιιςει τον 
ςυγκεκριμζνο πίνακα, μζςω τθσ Πρυτανείασ (Κεντρικό Πρωτόκολλο), ςτθν Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων, θ οποία 
αναλαμβάνει να ενθμερϊςει θλεκτρονικά όλουσ τουσ υποψθφίουσ (ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ κατάταξθσ) και να αναρτιςει 
τουσ εν λόγω πίνακεσ ςτθν ιςτοςελίδα.   

Ενθμερϊνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ ότι τα κριτιρια που κα ιςχφςουν για όλουσ είναι: 

1. Επίπεδο γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ διδαςκαλίασ ςτθ χϊρα υποδοχισ (ςτθν περίπτωςθ κινθτικότθτασ για ςπουδζσ), ι τθσ 
επίςθμθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ ι του φορζα υποδοχισ (ςτθν περίπτωςθ τθσ κινθτικότθτασ για πρακτικι άςκθςθ), το 
οποίο κα αποδεικνφεται από τον υποψιφιο με τθν κατάκεςθ του αντίςτοιχου πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ.  

υγκεκριμζνα, για τθν κινθτικότθτα με ςκοπό τισ πουδζσ, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να ανατρζχουν ςτθν ιςτοςελίδα του 
παν/μιου υποδοχισ που τουσ ενδιαφζρει, προκειμζνου να πλθροφορθκοφν για το ακριβζσ επίπεδο γλωςςομάκειασ που 
απαιτείται, κακϊσ και ςτον πίνακα των Διμερϊν υμφωνιϊν (που αποτελεί παράρτθμα τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ). Ωςτόςο, διευκρινίηεται ότι το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, για τθν αγγλικι, γαλλικι και γερμανικι γλϊςςα 
απαιτεί ωσ ελάχιςτο επίπεδο γλωςςομάκειασ το Β2 (με βάςθ τθν κλίμακα επιπζδων γλωςςομάκειασ του υμβουλίου τθσ 
Ευρϊπθσ), ζςτω και αν το ςυνεργαηόμενο παν/μιο απαιτεί ωσ κατ’ελάχιςτο το Β1. Επίςθσ, ενδζχεται κάποια Σμιματα του 
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων να απαιτιςουν υψθλότερο επίπεδο γλωςςομάκειασ, για παράδειγμα C1. 

τθν περίπτωςθ τθσ Επιμόρφωςθσ/Πρακτικισ Άςκθςθσ ενδζχεται ο υποψιφιοσ φοιτθτισ, ςε ςυνεννόθςθ με το φορζα 
υποδοχισ, να δθλϊςει γλϊςςα εργαςίασ διαφορετικι από τθν επίςθμθ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ. ε αυτι τθν περίπτωςθ 
ο υποψιφιοσ κα προςκομίςει τίτλο ςπουδϊν για τθν προςυμφωνθμζνθ γλϊςςα εργαςίασ (π.χ αγγλικά ςτθ ουθδία). 
θμειϊνεται και πάλι, ότι το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, για τθν αγγλικι, γαλλικι και γερμανικι γλϊςςα απαιτεί ωσ ελάχιςτο 
επίπεδο γλωςςομάκειασ το Β2 (με βάςθ τθν κλίμακα επιπζδων γλωςςομάκειασ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ). Σζλοσ, 
επιςθμαίνεται ότι κάποια Σμιματα του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ενδζχεται να απαιτιςουν υψθλότερο επίπεδο 
γλωςςομάκειασ, για παράδειγμα C1. 

θμείωςθ: τθ Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Ιςπανία και Ιταλία, απαιτείται θ (πιςτοποιθμζνθ) πολφ καλι γνϊςθ τθσ 
γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ. τισ χϊρεσ με λιγότερο ομιλοφμενεσ γλϊςςεσ, (π.χ. Πολωνία, Σςεχία κ.α.) ςυνικωσ γίνονται 
δεκτοί φοιτθτζσ με πολφ καλι (πιςτοποιθμζνθ, βλ. παραπάνω) γνϊςθ – τουλάχιςτον επιπζδου Β2 - τθσ αγγλικισ, γαλλικισ ι 
γερμανικισ γλϊςςασ.  

2. Χαμθλι προτεραιότθτα ςτισ κινθτικότθτεσ προσ τθ χϊρα προζλευςθσ (π.χ. Κφπροσ για Κφπριουσ φοιτθτζσ του 
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων) 

Άλλα κριτιρια, όπωσ είναι θ ακαδθμαϊκι επίδοςθ του φοιτθτι (αρικμόσ και βαρφτθτα χρωςτοφμενων μακθμάτων, μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ), το επίπεδο ςπουδϊν, τα κίνθτρα ςυμμετοχισ, θ άμεςθ ςχζςθ του περιεχομζνου τθσ επιμόρφωςθσ/πρακτικισ 
άςκθςθσ με το γνωςτικό αντικείμενο ςπουδϊν του υποψθφίου, θ προςτικζμενθ αξία και τα μακθςιακά 
αποτελζςματα/δεξιότθτεσ που αναμζνεται να αποκτιςει ο φοιτθτισ από τθν προτεινόμενθ επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ, θ 
πικανότθτα ιςοψθφίασ υποψθφίων κ.α., ορίηονται επακριβϊσ από το κάκε Σμιμα ξεχωριςτά. 

7. Αναγνϊριςθ περιόδου ςπουδϊν  

Η περίοδοσ ςπουδϊν ςτο εξωτερικό αναγνωρίηεται πλιρωσ, δθλαδι το Σμιμα προζλευςθσ του φοιτθτι ςτο Πανεπιςτιμιο 
Ιωαννίνων δεςμεφεται να διαςφαλίςει τθν αναγνϊριςθ τθσ περιόδου ςπουδϊν ςτο εξωτερικό (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
εξετάςεων και άλλων μορφϊν αξιολόγθςθσ) ςε αντικατάςταςθ αντίςτοιχθσ περιόδου ςπουδϊν (παρομοίωσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των εξετάςεων ι άλλων μορφϊν αξιολόγθςθσ). Ο φοιτθτισ Erasmus+ εφοδιάηεται με ζγγραφθ 
ενυπόγραφθ υμφωνία πουδϊν (Learning Agreement for studies), το περιεχόμενο τθσ οποίασ ζχει προςυμφωνθκεί μεταξφ 
του φοιτθτι, του Ιδρφματοσ υποδοχισ και του Σμιματοσ προζλευςισ του, ςχετικά με το περιεχόμενο και τισ απαιτιςεισ των 
μακθμάτων που κα παρακολουκιςει ςτο Κδρυμα υποδοχισ ι το ερευνθτικό ζργο (πτυχιακι εργαςία, διπλωματικι 
μεταπτυχιακι εργαςία, διδακτορικι διατριβι) που κα παράξει. υνιςτάται, θ υμφωνία πουδϊν να περιζχει μακιματα του 
εξαμινου ςπουδϊν κατά το οποίο μεταβαίνει ο φοιτθτισ ςτο εξωτερικό. Μόνο ςε περίπτωςθ που αυτό είναι ιδιαίτερα 
δφςκολο ι ανζφικτο, και προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί ο απαραίτθτοσ φόρτοσ εργαςίασ (περίπου 30 ECTS credits) και μόνο 
μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Σμθματικϊσ υπευκφνου αλλά και των αρμοδίων κακθγθτϊν, μποροφν να γίνουν δεκτά, ςε 
περιοριςμζνο αρικμό, οφειλόμενα μακιματα προθγοφμενων εξαμινων. Προχπόκεςθ για τθν ςωςτι επιλογι των μακθμάτων 
που κα αναγραφοφν ςτθ υμφωνία πουδϊν είναι θ γνϊςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν του πανεπιςτθμίου υποδοχισ (μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ του). Σο περιεχόμενο των μακθμάτων που επιλζγει ο φοιτθτισ πρζπει να ζχει ανάλογο περιεχόμενο με 
αντίςτοιχα μακιματα του Σμιματοσ προζλευςισ του, αλλά δεν είναι απαραίτθτο να είναι ταυτόςθμο. Σζλοσ, οι φοιτθτζσ κα 
πρζπει να γνωρίηουν ότι με τθν ζναρξθ τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο εξωτερικό κα ζχουν δικαίωμα τροποποίθςθσ του προγράμματοσ 
ςπουδϊν τουσ μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και εντόσ του πρϊτου μθνόσ τθσ περιόδου ςπουδϊν. Για το λόγο αυτό κα 
πρζπει να είναι πολφ προςεκτικοί ςτθ διαμόρφωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν τουσ κατά τθν τρζχουςα περίοδο υποβολισ 
τθσ αίτθςθσ. 

  

https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
https://piro.uoi.gr/sites/default/files/common/Reference%20for%20Languages_2.pdf
https://piro.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus
http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
http://erasmus.uoi.gr/
https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
https://piro.uoi.gr/erasmus/21/tmimatikoi-syntonistes-erasmus
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8. Αναγνϊριςθ περιόδου επιμόρφωςθσ/πρακτικισ άςκθςθσ  

Ο φοιτθτισ που ζχει επιλεγεί για περίοδο πρακτικισ άςκθςθσ Erasmus+ εφοδιάηεται με ζγγραφθ υμφωνία Πρακτικισ 
Άςκθςθσ (Learning Agreement for Traineeships), το περιεχόμενο τθσ οποίασ ζχει προςυμφωνθκεί μεταξφ του φοιτθτι, του 
φορζα υποδοχισ και του Σμιματοσ προζλευςισ του, ςχετικά με το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ/πρακτικισ άςκθςθσ που κα 
υλοποιιςει. Για τθν περίοδο τθσ επιμόρφωςθσ/πρακτικισ άςκθςθσ που διανφει ο φοιτθτισ ςτο εξωτερικό, είτε αυτι αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν του είτε όχι, το Σμιμα προζλευςθσ δεςμεφεται να αναγνωρίςει τθν περίοδο 
πρακτικισ άςκθςθσ και κατ’ελάχιςτον να τθν αναγράψει ςτθν αναλυτικι βακμολογία του φοιτθτι. Οι φοιτθτζσ που 
μετακινοφνται με τθν ιδιότθτα του πρόςφατα απόφοιτου (recent graduate) κα λαμβάνουν (εφόςον το αιτθκοφν) το ζγγραφο 
Europass mobility μετά τθ λιξθ και επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου επιμόρφωςθσ / πρακτικισ άςκθςθσ. 

9. Περίοδοι παραμονισ ςτο εξωτερικό για πουδζσ ι Πρακτικι Άςκθςθ 

Η περίοδοσ παραμονισ ςτο εξωτερικό για πουδζσ, μπορεί να κυμαίνεται από τρεισ (3) ζωσ δϊδεκα (12) μινεσ, ενϊ για 
Πρακτικι Άςκθςθ από δφο (2) ζωσ δϊδεκα (12) μινεσ. 

θμείωςθ: Διευκρινίηεται ότι οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ που πρόκειται να παρακολουκιςουν μακιματα ςε Πανεπιςτιμιο – 
εταίρο και ςυνεπϊσ να αξιολογθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταςτικισ περιόδου του Πανεπιςτθμίου υποδοχισ, 
μετακινοφνται κατ’ελάχιςτον για ζνα ακαδθμαϊκό εξάμθνο.  

Για τον κακοριςμό τθσ κατά περίπτωςθ μετακίνθςθσ για πουδζσ, λαμβάνεται υπόψθ και θ διάρκεια που προβλζπεται ςτθ 
ςχετικι Διμερι - Διαπανεπιςτθμιακι υμφωνία, κακϊσ και το ακαδθμαϊκό θμερολόγιο του Ιδρφματοσ υποδοχισ. 

Πρόκεςθ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων είναι ο μζγιςτοσ επιδοτοφμενοσ χρόνοσ για πουδζσ να είναι ζξι (6) θμερολογιακοί 
μινεσ, ενϊ για τθν Πρακτικι Άςκθςθ να είναι τζςςερισ (4) μινεσ (με δυνατότθτα, επιπρόςκετου χρόνου παραμονισ με 
κακεςτώσ «φοιτθτι Erasmus+ χωρίσ υποτροφία -  zero grant Erasmus+ student»). Μεγαλφτερα χρονικά διαςτιματα των 6 ι 4 
θμερολογιακϊν μθνϊν (για ςπουδζσ, ι/και για πρακτικι άςκθςθ), επιδοτοφμενα, κα ιςχφςουν κατ’εξαίρεςθ και μόνο με 
ςχετικι και αιτιολογθμζνθ ζγγραφθ απόφαςθ του οικείου Σμιματοσ προζλευςθσ.  

Οποιοδιποτε αίτθμα για αλλαγι των αρχικά προγραμματιςμζνων θμερομθνιϊν μετακίνθςθσ, του φορζα υποδοχισ ι του 
πανεπιςτθμίου υποδοχισ, κα πρζπει να γνωςτοποιείται άμεςα ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων με πλιρθ 
τεκμθρίωςθ. Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι με τθν ζναρξθ τθσ κινθτικότθτασ, ο μετακινοφμενοσ φοιτθτισ κα πρζπει να τθριςει τισ 
θμερομθνίεσ μετακίνθςθσ (ζναρξθσ και λιξθσ τθσ κινθτικότθτασ) που ζχουν δθλωκεί, χωρίσ παρζκκλιςθ.  

10. Φοιτθτζσ χωρίσ υποτροφία / zero grant students 

το πρόγραμμα Erasmus+ υπάρχει πρόβλεψθ για τουσ «φοιτθτζσ Erasmus+ χωρίσ υποτροφία» (τόςο για τθν κινθτικότθτα με 
ςκοπό τισ ςπουδζσ, όςο και για τθν κινθτικότθτα με ςκοπό τθν επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ), δθλ. τουσ φοιτθτζσ, οι οποίοι 
πλθροφν όλα τα κριτιρια κινθτικότθτασ φοιτθτϊν Erasmus+, χαίρουν όλων των προνομίων που ςυνεπάγεται θ ιδιότθτα του 
φοιτθτι Erasmus+, αλλά ςτουσ οποίουσ δεν ζχει χορθγθκεί υποτροφία κινθτικότθτασ. Οι κανόνεσ που παρατίκενται ςτο 
παρόν, εκτόσ των κανόνων που αφοροφν ςτθ χοριγθςθ υποτροφιϊν, ιςχφουν και για τουσ φοιτθτζσ Erasmus+ χωρίσ 
υποτροφία.  

11. Μινθτικότθτα προσ τθ χϊρα προζλευςθσ 

Οι υπικοοι χϊρασ που ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα, οι οποίοι διαμζνουν προςωρινά - λόγω φοίτθςθσ ςε Πανεπιςτιμιο - ςε 
άλλθ ςυμμετζχουςα ςτο πρόγραμμα χϊρα, είναι επιλζξιμοι ςυμμετοχισ ςε κινθτικότθτα Erasmus+ προσ τθ χϊρα προζλευςισ 
τουσ (για παράδειγμα, Κφπριοσ φοιτθτισ που ςπουδάηει ςτθν Ελλάδα και επικυμεί να υποβάλει πρόταςθ για κινθτικότθτα 
Erasmus+ προσ τθν Κφπρο). Ωςτόςο, ςθμειϊνεται ότι κα δίδεται εξαρχισ χαμθλι προτεραιότθτα ςτισ αιτιςεισ αυτϊν των 
υποψθφίων κατά τθν αξιολόγθςι τουσ. 

12. Αποτυχία ανταπόκριςθσ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν ι πρακτικισ άςκθςθσ  

Η  αποτυχία ενόσ φοιτθτι να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτθ υμφωνία πουδϊν ι Πρακτικισ Άςκθςθσ, 
δφναται να αποτελζςει λόγο να μθν του χορθγθκεί το υπολειπόμενο 20% τθσ υποτροφίασ του ι και να του ηθτθκεί μερικι ι 
πλιρθσ επιςτροφι τθσ υποτροφίασ (80%) που ζχει ιδθ λάβει. Δεν κα ηθτείται επιςτροφι τθσ υποτροφίασ ςτισ περιπτώςεισ 
που ο φοιτθτισ δεν μπόρεςε να ολοκλθρώςει τισ προςυμφωνθμζνεσ δραςτθριότθτζσ του ςτο εξωτερικό λόγω απόλυτα 
αιτιολογθμζνθσ ανωτζρασ βίασ (π.χ. λόγουσ υγείασ), θ οποία κα γίνει αποδεκτι από το Σμιμα προζλευςθσ του φοιτθτι και κα 
γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ ςτο ΙΚΤ. 

13. υμπλθρωματικζσ ενζργειεσ και για τισ δφο δράςεισ  
 (ιςχφει αφοφ κα ζχει ολοκλθρωκεί θ επιλογι των δικαιοφχων και πριν τθ μετάβαςι τουσ ςτο εξωτερικό):  

Οι φοιτθτζσ που μετακινοφνται για πουδζσ, οφείλουν να μεριμνιςουν για τθν ζκδοςθ: 

i) Ευρωπαϊκισ Μάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ (ςε περίπτωςθ μετακίνθςθσ προσ κράτθ – μζλθ τθσ Ε.Ε.), ι Ιδιωτικισ 
Αςφάλιςθσ Ιατροφαρμακευτικισ Περίκαλψθσ (ςε περίπτωςθ μετακίνθςθσ προσ χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε., π.χ. Σουρκία). 

Οι φοιτθτζσ που μετακινοφνται για Πρακτικι Άςκθςθ, οφείλουν να μεριμνιςουν για τθν ζκδοςθ: 
i) Ευρωπαϊκισ Μάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ (ςε περίπτωςθ μετακίνθςθσ προσ κράτθ – μζλθ τθσ Ε.Ε.), ι 

http://erasmus.uoi.gr/
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/37/erasmus
http://erasmus.uoi.gr/
http://erasmus.uoi.gr/
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Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ Ιατροφαρμακευτικισ Περίκαλψθσ (ςε περίπτωςθ μετακίνθςθσ προσ χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε., π.χ. 
Σουρκία) κακϊσ και  

ii) Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ Γενικισ Αςτικισ Ευκφνθσ Ζναντι Σρίτων και Προςωπικοφ Ατυχιματοσ. 

Επίςθσ, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να μεριμνιςουν ϊςτε να υπάρχει τραπεηικόσ λογαριαςμόσ ςτο όνομα του δικαιοφχου (που κα 
επιλεγεί για ςυμμετοχι ςτθ δράςθ κινθτικότθτασ ςπουδϊν ι πρακτικισ άςκθςθσ) ςε κατάςτθμα Σράπεηασ (κατά προτίμθςθ 
Πειραιϊσ), προκειμζνου να γίνει θ καταβολι τθσ υποτροφίασ. 

14. Γλωςςικι Τποςτιριξθ και On-line Γλωςςικά Ξακιματα (Online linguistic support) 
(ιςχφει αφοφ κα ζχει ολοκλθρωκεί θ επιλογι των δικαιοφχων και πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ περιόδου ςπουδϊν ι πρακτικισ άςκθςθσ ςτο εξωτερικό):  

το πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ γλωςςικι υποςτιριξθ των 
μετακινοφμενων φοιτθτϊν ςτο εξωτερικό τόςο για ςπουδζσ όςο και για πρακτικι άςκθςθ, διότι μ’ αυτό τον τρόπο 
εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα ςτθν κινθτικότθτα και επιτυγχάνονται καλφτερα μακθςιακά αποτελζςματα.  

Οι μετακινοφμενοι φοιτθτζσ Erasmus+ για ςπουδζσ ι πρακτικι άςκθςθ είναι υποχρεωμζνοι να πραγματοποιιςουν 
διαδικτυακι αξιολόγθςθ τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, πριν και μετά το τζλοσ τθσ περιόδου κινθτικότθτασ. Επίςθσ, το πρόγραμμα 
Erasmus+ προςφζρει  διαδικτυακά (on–line) μακιματα γλωςςικισ υποςτιριξθσ των μετακινοφμενων φοιτθτϊν ςε όλεσ τισ 
γλϊςςεσ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ διαδικτυακι γλωςςικι υπθρεςία κα δοκοφν ςτουσ επιλεγζντεσ φοιτθτζσ Erasmus+ πριν τθν 
ζναρξθ τθσ κινθτικότθτάσ τουσ, ωςτόςο οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ανατρζξουν και ςτθ ςυνθμμζνθ παρουςίαςθ ι ςτθν 

ιςτοςελίδα για τα OLS. 

15. Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

το πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει υιοκετιςει μία γενικι πολιτικι που ςτοχεφει ςτθ 
διεφρυνςθ του Προγράμματοσ ςτα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ τθσ, ιδιαίτερα δε, ςτθν εκπαίδευςθ. 
Σα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (φοιτθτζσ και προςωπικό) αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία ατόμων, δεδομζνου ότι πρζπει να 
υπερκεράςουν τισ επιπλζον δυςκολίεσ που τουσ δθμιουργεί το πρόβλθμα υγείασ που αντιμετωπίηουν, ϊςτε να μετακινθκοφν 
ςτο εξωτερικό ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+. υνεπϊσ, δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ για πρόςκετθ 
χρθματοδότθςθ. τθν ςχετικι ιςτοςελίδα του ΙΚΤ περιγράφεται όλθ θ διαδικαςία τθν οποία κα πρζπει να ακολουκιςουν οι 
δικαιοφχοι προκειμζνου να υποβάλουν αίτθςθ για πρόςκετθ χρθματοδότθςθ. Ωςτόςο, καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να 
επικοινωνοφν με τθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (Σ. 26510-07519, 07264, E-
mail: erasmus@uoi.gr) για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ.  

Επίςθσ, εφόςον πλθροφνται κατά τα λοιπά όλα τα ακαδθμαϊκά κριτιρια αξιολόγθςθσ φοιτθτι που κζτει το οικείο Σμιμα, 
ενδζχεται να υπάρξει και ειδικι μοριοδότθςθ ςε περιπτϊςεισ φοιτθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ. 

16. Πρόςκετεσ διευκρινίςεισ/επιςθμάνςεισ για τθν κινθτικότθτα  

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να δθλϊςουν λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου αποκλειςτικά και μόνο με τθν εξισ μορφι: 
Ρνοματεπϊνυμο@πάροχοσ.com ι gr . Σο ονοματεπϊνυμο κα πρζπει να αναγραφεί με λατινικοφσ χαρακτιρεσ, όπωσ κα 
αναγραφεί και ςτθν Αίτθςθ του φοιτθτι. Αν απαιτείται, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ τελεία (.) ανάμεςα ςτο όνομα και το 
επίκετο. Ο πάροχοσ μπορεί να είναι οποιοςδιποτε πάροχοσ ςτο διαδίκτυο (π.χ. gmail, hotmail κ.α.). Εναλλακτικά, οι φοιτθτζσ 
μποροφν να ενεργοποιιςουν e-mail τθσ μορφισ username@uoi.gr, όπου username είναι το όνομα χριςτθ και password ο 
κωδικόσ πρόςβαςθσ που ζχουν ςτο φοιτθτολόγιο (cronos). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλοφμε ανατρζξτε ςτον 
ςφνδεςμο https://www.uoi.gr/energopoiisi-e-mail-tis-morfis-username-uoi-gr-gia-toys-foitites-toy-panepistimioy-ioanninon/ 

Οι υποψιφιοι κα δθλϊςουν τθ ςυγκεκριμζνθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ, όπου αυτι απαιτείται. Όλθ θ επικοινωνία με τθ 
Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων και τα Πανεπιςτιμια ι τουσ φορείσ υποδοχισ κα πραγματοποιείται θλεκτρονικά, 
μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ και για το λόγο αυτό, με τθν υποβολι του φακζλου υποψθφιότθτασ, οι 
ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ να ελζγχουν τακτικά τα ειςερχόμενα θλεκτρονικά τουσ μθνφματα ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ. 

Σζλοσ, θ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων ζχει ςελίδα ςτο Facebook (ωσ Erasmus+ University of Ioannina), όπου οι 
ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να ενθμερϊνονται κακθμερινά για ανακοινϊςεισ, χρονοδιαγράμματα, κ.α.  

 Οι φοιτθτζσ δεν κα ςυμπεριλάβουν και δεν κα αναγράφουν ςτθ υμφωνία πουδϊν (Learning Agreement for studies) 
μακιματα ξζνθσ γλϊςςασ.  
 

 Οι φοιτθτζσ τθσ Ιατρικισ που επικυμοφν να μετακινθκοφν για επιμόρφωςθ/πρακτικι άςκθςθ και ζχουν γίνει δεκτοί από 
Κακθγθτζσ/Διευκυντζσ κλινικϊν, οφείλουν να επικοινωνιςουν (οι ίδιοι ι οι Κακθγθτζσ/Διευκυντζσ κλινικϊν των Νοςοκομείων 
υποδοχισ) με τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου, τθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ι το αντίςτοιχο Σμιμα Διεκνϊν χζςεων 
(ςε περίπτωςθ Πανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου) προκειμζνου να προςδιοριςτοφν εάν ιςχφουν ειδικοί περιοριςμοί για τθν 
υποδοχι εκπαιδευομζνων ιατρϊν. Για περιςςότερεσ διευκρινιςεισ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με το Σμιμα Διεκνϊν 
χζςεων (Σ. 26510-07519, 07107). 

 

http://erasmus.uoi.gr/
http://erasmus.uoi.gr/
https://piro.uoi.gr/sites/default/files/PRESENTATION_LC_EL-1.pdf
https://erasmusplusols.eu/en/
https://piro.uoi.gr/erasmus/14/atoma-me-eidikes-anagkes
https://www.iky.gr/atoma-me-eidikes-anagkes
mailto:erasmus@uoi.gr
mailto:�������������@�������.com
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
https://www.uoi.gr/energopoiisi-e-mail-tis-morfis-username-uoi-gr-gia-toys-foitites-toy-panepistimioy-ioanninon/
https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
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 υνιςτάται οι φοιτθτζσ να μελετοφν προςεκτικά τισ ιςτοςελίδεσ των παν/μιων υποδοχισ για το πρόγραμμα Erasmus+. Θα 
πρζπει οι ίδιοι να διερευνοφν τθν υποχρζωςθ θλεκτρονικισ εγγραφισ (online application) κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ 
καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ. Η ζρευνα για τισ δυνατότθτεσ ςτζγαςθσ ςτο παν/μιο υποδοχισ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ των 
φοιτθτϊν οι οποίοι κα πρζπει να ςυμβουλεφονται προςεκτικά τισ πλθροφορίεσ τθσ ιςτοςελίδασ για το πρόγραμμα Erasmus+ 
του παν/μιου υποδοχισ και να προβαίνουν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που υποδεικνφονται βάςει των προτεινόμενων 
χρονοδιαγραμμάτων.  

 
 Επιςθμαίνεται ςτουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ πωσ για το εξάμθνο που διζνυςαν ςτο εξωτερικό ωσ φοιτθτζσ Erasmus+, 
ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ μόνο ςτθν εξεταςτικι του πανεπιςτθμίου υποδοχισ και ςτθν επαναλθπτικι εξεταςτικι 
(επτεμβρίου) του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Αν για παράδειγμα, θ θμερομθνία επιςτροφισ του φοιτθτι από το εξωτερικό, 
ςυμπίπτει με τθν ζναρξθ τθσ εξεταςτικισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, ο φοιτθτισ δεν ζχει το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
αυτιν, παρά μόνον ςτθν επαναλθπτικι εξεταςτικι του επτεμβρίου. Αν ο φοιτθτισ παρά ταφτα ςυμμετάςχει ςτθν εν λόγω 
εξεταςτικι, παρά τθ ρθτι απαγόρευςθ, θ Γραμματεία του Σμιματόσ του ςε καμία περίπτωςθ δεν κα καταχωριςει ςτο 
φοιτθτολόγιο αντίςτοιχεσ βακμολογίεσ. 

 
 ε περίπτωςθ ακφρωςθσ ςυμμετοχισ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ από τον ίδιο τον φοιτθτι, ενϊ ζχει επιλεγεί για 
μετακίνθςθ, ο φοιτθτισ κα δικαιοφται να υποβάλει (κατά τθν επόμενθ προκιρυξθ που κα δθμοςιευκεί) εκ νζου αίτθςθ για 
μετακίνθςθ, αλλά με χαμθλι προτεραιότθτα επιλογισ. Ωςτόςο, δεςμεφεται να ενθμερϊςει εγγράφωσ (μζςω e-mail) και 
ζγκαιρα για τθν αδυναμία του να μετακινθκεί (i) το Πανεπιςτιμιο υποδοχισ ςτθν περίπτωςθ των ςπουδϊν, ι (ii) τον φορζα 
υποδοχισ ςτθν περίπτωςθ τθσ επιμόρφωςθσ/πρακτικισ άςκθςθσ, με ταυτόχρονθ κοινοποίθςθ ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και 
Δθμοςίων χζςεων (erasmus@uoi.gr).  

 
 Οι φοιτθτζσ που προζρχονται από ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ και επικυμοφν να υποβάλουν αίτθςθ για κινθτικότθτα με 
ςκοπό τισ ςπουδζσ, ενδεχομζνωσ να δικαιοφνται προςαφξθςθ των 100 ευρϊ ανά μινα επί τθσ μθνιαίασ επιχοριγθςθσ που 
λαμβάνουν οι φοιτθτζσ που μετακινοφνται για ςπουδζσ. 

Σο κριτιριο ςφμφωνα με το οποίο, κακορίηονται οι κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ, είναι το ακόλουκο: 

- Σο κατά κεφαλιν ειςόδθμα, τόςο των αιτοφντων - εφόςον διακζτουν δικό τουσ ειςόδθμα - όςο και των γονζων ι κθδεμόνων 
τουσ ι του/τθσ ςυηφγου ι του/των τρίτου/των φυςικοφ/ϊν προςϊπου/ων, ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί με δικαςτικι 
απόφαςθ θ επιμζλεια του αιτοφντοντοσ, να μθν υπερβαίνει το ποςο των επτά χιλιάδων και πεντακοςίων (7.500) Ευρϊ για το 
πλζον πρόςφατο φορολογικό ζτοσ. 

Οριςμοί: 

- Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ειςόδθμα επιβολισ ειςφοράσ του πλζον πρόςφατου φορολογικοφ ζτουσ του 
ίδιου του φοιτθτι, των γονζων ι κθδεμόνων του ι τρίτων φυςικϊν προςϊπων ι τθσ δικισ του οικογζνειασ ςε περίπτωςθ που 
είναι ζγγαμοσ. τθν περίπτωςθ που οι γονείσ του αιτοφντοσ είναι διαηευγμζνοι, για τον υπολογιςμό του οικογενειακοφ 
ειςοδιματοσ υπολογίηεται το ειςόδθμα και των δφο γονζων, εκτόσ από τθν περίπτωςθ φοιτθτι/τριασ θ επιμζλεια του/τθσ 
οποίου/ασ ζχει ανατεκεί με δικαςτικι απόφαςθ ςτον ζνα γονζα ι ςε τρίτο φυςικό πρόςωπο, οπότε υπολογίηεται το ειςόδθμα 
μόνον αυτοφ ακόμθ κι αν παρζλκει θ θλικία των 18 ετϊν και μζχρι τθν θλικία που κεωρείται εξαρτϊμενο μζλοσ ςφμφωνα με 
το άρκρο 11 του Ν. 4172/2013. τθν περίπτωςθ άςκθςθσ επιτροπείασ από νομικό πρόςωπο, λαμβάνεται υπόψθ το κατά 
κεφαλιν ειςόδθμα του ίδιου του φοιτθτι. 

- Ωσ κατά κεφαλιν ειςόδθμα νοείται το πθλίκο που προκφπτει από τθν διαίρεςθ του ετιςιου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ, 
όπωσ ορίςτθκε ανωτζρω, με τον ςυνολικό αρικμό των μελϊν τθσ οικογζνειασ του αιτοφντοσ (εάν ζχει δικι του οικογζνεια), ι 
τθσ οικογζνειασ των γονζων ι κθδεμόνων του ι του/των τρίτου/ων φυςικϊν προςϊπων. 

τθν περίπτωςθ αυτοτελϊν φορολογικϊν δθλϊςεων, ο υπολογιςμόσ του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ γίνεται για κάκε 
υποβλθκείςα φορολογικι διλωςθ (του/τθσ αιτοφντοσ/οφςασ, των γονζων, του/τθσ ςυηφγου, του/των τρίτου/των φυςικϊν 
προςϊπων). Λαμβάνεται υπόψθ 
το υψθλότερο κατά κεφαλιν ειςόδθμα. 

Οι υποψιφιοι φοιτθτζσ Erasmus+ που ανικουν ςε μία από τισ δφο παραπάνω κατθγορίεσ μποροφν να προςκομίςουν 
φωτοτυπία του πλζον πρόςφατου εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ ι/και Βεβαίωςθ Ρικογενειακισ Ματάςταςθσ. 

 Κατά τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων, οι Σμθματικϊσ υπεφκυνοι κα εγκρίνουν τθν υλοποίθςθ ενόσ αρικμοφ κινθτικοτιτων 
(κατά προςζγγιςθ 7-8 άτομα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα για το ακαδ. ζτοσ 2018/19) για πρακτικι άςκθςθ μζςω του Ομίλου για 
Πρακτικι Άςκθςθ Erasmus+, του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 
 

 Για ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ωσ προσ τθν ςφνταξθ Βιογραφικοφ θμειϊματοσ και ςυνοδευτικισ επιςτολισ, οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Γραφείο Διαςφνδεςθσ τθσ ΔΑΣΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (Τπεφκυνθ 
επικοινωνίασ κυρία Κατερίνα Γοφλα, Σ. 26510-08454, E-mail: career@uoi.gr).  

 

mailto:erasmus@uoi.gr)
https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3017-anakoinosi-anotati-ekpaidefsi-2018
https://piro.uoi.gr/erasmus/21/tmimatikoi-syntonistes-erasmus
http://www.career.aueb.gr/erasmus.htm
http://www.career.aueb.gr/erasmus.htm
http://www.career.aueb.gr/erasmus.htm
mailto:career@uoi.gr
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 Για πλθροφορίεσ αναφορικά με το Φοιτθτικό Δίκτυο Erasmus (ESN Ioannina), οι φοιτθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ esn.ioannina@yahoo.gr 

 

 
Χρονοδιάγραμμα Προκιρυξθσ 

Σο χρονοδιάγραμμα τθσ Προκιρυξθσ ορίηεται ωσ εξισ: 

Ζναρξθ:  1 Απριλίου 2019 

Νιξθ:  9 Απριλίου 2019 και ϊρα 14.00 

Τποβολι πλιρουσ και ορκά  Μακθμερινά (1 – 9/04/2019), 09.00-14.00 
ςυμπλθρωμζνου φακζλου υποψθφιότθτασ    

- ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο (Μεταβατικό κτιριο, 2
οσ

 όροφοσ, πανεπιςτθμιοφπολθ Ιωαννίνων), ι  
- ςτο Σμιμα Πρωτοκόλλου και Αρχείων (πανεπιςτθμιοφπολθ ϋΑρτασ) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ μποροφν να λάβουν ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ από τθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ 
Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων. υγκεκριμζνα, ςτθν ενότθτα Χριςιμα ζγγραφα εκτόσ από  

i. τθν Προκιρυξθ 2019-20,  
ii. τισ Γενικζσ Πλθροφορίεσ 2019-20,  

iii. τα ζντυπα των Αιτιςεων για ‘Μινθτικότθτα με ςκοπό τισ πουδζσ’ 

- Ηλεκτρονικι Αίτθςθ  

- υμφωνία πουδϊν (Learning Agreement for Studies)  

- Αναλυτικι Βακμολογία (για τθν υποβολι του φακζλου υποψθφιότθτασ/αίτθςθσ) 
iv. τα ζντυπα των Αιτιςεων για ‘Μινθτικότθτα με ςκοπό τθν Πρακτικι Άςκθςθ’ 

- Ηλεκτρονικι Αίτθςθ  

- υμφωνία Πρακτικισ Άςκθςθσ (Learning Agreement for Traineeships) 

οι φοιτθτζσ μποροφν να μελετιςουν  

v. τθν παρουςίαςθ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα Erasmus+,  
vi. το υπόδειγμα motivation letter (για όςουσ φοιτθτζσ ενδιαφζρονται να μετακινθκοφν με τθ δράςθ πρακτικισ 

άςκθςθσ/Traineeship)  

και βεβαίωσ να ενθμερωκοφν για  

vii. τα Πανεπιςτιμια με τα οποία ζχει υπογράψει το Σμιμα τουσ Διμερείσ υμφωνίεσ και ςτα οποία μποροφν να 
μετακινθκοφν για ςπουδζσ, ι 

viii. τον κατάλογο φορζων (placement offers) που ζχουν υποδεχκεί φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ςτο 
παρελκόν, ι ζχουν ανακοινϊςει ότι ενδιαφζρονται να ςυνεργαςτοφν με φοιτθτζσ μασ.  

Μανζνασ φάκελοσ υποψθφιότθτασ – Αίτθςθσ δεν κα γίνει δεκτόσ πζραν τθσ 9
θσ

 Απριλίου 2019 και ϊρασ 14.00.  

ε περίπτωςθ αποςτολισ με ταχυδρομείο ωσ θμερομθνία αποςτολισ λογίηεται θ θμερομθνία που φζρει θ 
ςφραγίδα του ταχυδρομείου.  
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: 
Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 
Κεντρικό Πρωτόκολλο 
(για τθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων) 
Μεταβατικό κτιριο, 2

οσ
 όροφοσ 

45110 Ιωάννινα 

Ρι ελλιπϊσ ςυμπλθρωμζνεσ αιτιςεισ κα απορρίπτονται αυτόματα. 

 
Σθν απόφαςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Erasmus+ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να τθ λάβουν αφοφ ζχουν πρϊτα ςυηθτιςει με τθν 
οικογζνειά τουσ και τουσ ζχουν εξθγιςει όλεσ τισ παραμζτρουσ ι τουσ ζχουν ηθτιςει να μελετιςουν το παρόν ζγγραφο. Αυτι θ 
ενθμζρωςθ είναι αναγκαία κακϊσ θ χρθματοδότθςθ που κα λάβουν οι φοιτθτζσ από το πρόγραμμα ζχει ςτόχο να καλφψει μόνο τα 
ζκτακτα ζξοδα που κα προκφψουν από τθν κινθτικότθτά και όχι το ςφνολο των επιπρόςκετων δαπανϊν που ςυνεπάγεται θ μετάβαςθ 
και παραμονι ςτο εξωτερικό για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 

Σζλοσ, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να επιςκζπτονται ςυχνά τθν ιςτοςελίδα ςτο Facebook (Erasmus+ University of Ioannina) ι τθν 
ιςτοςελίδα Erasmus+ για να ενθμερϊνονται για όλεσ τισ ςθμαντικζσ ανακοινϊςεισ, χρονοδιαγράμματα κ.α. 

 
 
Από τθ 
Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων 
Ιωάννινα, 18 Μαρτίου 2019 

 

https://piro.uoi.gr/erasmus/27/erasmus-student-network-epikoinonia-me-erasmus-student-network-parartima-ioanninon
mailto:esn.ioannina@yahoo.gr
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/37/erasmus
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/37/erasmus
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/37/erasmus
https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
http://erasmus.uoi.gr/
http://erasmus.uoi.gr/
https://www.facebook.com/Erasmus-University-of-Ioannina-507538532679450/?ref=aymt_homepage_panel
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/37/erasmus

