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Γιατί να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα Erasmus;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus αποτελεί για όλους τους φοιτητές μία μοναδική και αξέχαστη εμπειρία η οποία μπορεί να σημαδέψει καθοριστικά τη μετέπειτα
ακαδημαϊκή αλλά και προσωπική τους ζωή. Δώσε λοιπόν και εσύ στον εαυτό σου
αυτή την ευκαιρία και δήλωσε συμμετοχή επειδή:
Θα αποκτήσεις εργασιακή εμπειρία
Θα προσαρμοστείς στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού χώρου εργασίας
Θα μπορέσεις να μάθεις ή να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι μία
από τις γλώσσες των χωρών υποδοχής και να προσθέσεις ένα επιπλέον προσόν στο
βιογραφικό σου
Θα ανακαλύψεις και θα γνωρίσεις την ιστορία και τον πολιτισμό μίας άλλης χώρας
Θα επιστρέψεις έχοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, περισσότερο ανεξάρτητος και
αποφασισμένος να καταφέρεις περισσότερα σε ακαδημαϊκό και προσωπικό επίπεδο
Θα διευρύνεις το δίκτυο των φίλων και γνωστών σου που πια θα είναι διεθνές!
...και φυσικά...
Θα διασκεδάσεις!!!
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Γενικές πληροφορίες και οδηγίες

Ο οδηγός που έχετε στα χέρια σας περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με όλες τις
φάσεις της μετακίνησής σας στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση. Παρακαλούμε να το μελετήσετε προσεκτικά και να ανατρέχετε σε αυτόν για οποιαδήποτε απορία σας. Για
μεγαλύτερη διευκόλυνσή σας, βρίσκεται και στην ιστοσελίδα μας (www.eurep.auth.gr), την οποία θα
πρέπει να επισκέπτεστε συχνά, προκειμένου να ενημερώνεστε με τρέχουσες πληροφορίες.
Η επικοινωνία ανάμεσα σ’ εσάς και το Τμήμα μας γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γι αυτό θα πρέπει να ελέγχετε καθημερινά την ηλεκτρονική θυρίδα σας ώστε να μπορείτε να ανταποκριθείτε έγκαιρα και
έγκυρα στις ανάγκες του προγράμματος και να εξυπηρετηθείτε όσον αφορά ζητήματα της
μετακίνησής σας. Για τους ίδιους λόγους είναι αναγκαίο να ενημερώνετε άμεσα το Τμήμα
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Επειδή η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα συνοδεύεται από μια σχετική γραφειοκρατία, σας συνιστούμε θερμά να διατηρείτε ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο με την αλληλογραφία, τα αντίγραφα των εγγράφων που διακινείτε και των χρήσιμων εγγράφων που σας παρέχονται από τον Φορέα Υποδοχής και
από το ΤΕΕΠ.

Γενικά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις του προγράμματος LLP/
Erasmus για Πρακτική Άσκηση
Το πρόγραμμα LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση υλοποιείται στο πλαίσιο της Τομεακής Δράσης του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 που αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της αύξησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας φοιτητών και μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Στόχο του προγράμματος, επίσης, αποτελεί
η ενίσχυση της διαφάνειας και προαγωγής πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών, πρακτικής
άσκησης και ακαδημαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε υποψήφιους διδάκτορες να απασχοληθούν ως ασκούμενοι, για
ένα χρονικό διάστημα, στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις συνεργαζόμενες χώρες
Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Κροατία, Ελβετία και Τουρκία.
Πιο συγκεκριμένα, για το πρόγραμμα LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση ισχύουν τα παρακάτω:
ÂÂ Φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, δεν έχουν το δικαίωμα
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να συμμετάσχουν και πάλι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αν έχουν μετακινηθεί στο πλαίσιο του
Προγράμματος για Σπουδές είναι δυνατόν να αξιοποιήσουν το Πρόγραμμα, επιπλέον, και για
Πρακτική Άσκηση.
ÂÂ Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να καλύπτει ένα διάστημα από τρεις έως και
δώδεκα μήνες και μπορεί να συμπεριλαμβάνει ακόμα και περιόδους κατά τις οποίες δεν γίνονται
μαθήματα στο Πανεπιστήμιο (πχ καλοκαιρινούς μήνες) εφόσον αυτό βρίσκει σύμφωνους το Τμήμα Προέλευσης και τον Φορέα Υποδοχής.
ÂÂ Οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν σε διαφορετικές χώρες, μέσα στη χρονική περίοδο των
12 μηνών, εφόσον η περίοδος αυτή αποτελεί μέρος μίας και μόνο πρακτικής άσκησης.
ÂÂ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μπορούν να το αξιοποιήσουν φοιτητές όλων των γνωστικών πεδίων και όλων των Τμημάτων/Σχολών του Α.Π.Θ., ανεξάρτητα από το αν αυτή αποτελεί
υποχρεωτικό κομμάτι του προγράμματος σπουδών τους.
ÂÂ Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, με βάση τη Συμφωνία Κατάρτισης -που υπογράφεται ανάμεσα στον/στη φοιτητή/τρια, το Ίδρυμα Προέλευσης
και τον Φορέα Υποδοχής-, κατά προτίμηση με την αξιοποίηση του συστήματος συσσώρευσης και
μεταφοράς πιστωτικών μονάδων ECTS.
ÂÂ Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιονδήποτε φορέα που διεξάγει οικονομικές δραστηριότητες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικού
καθεστώτος ή οικονομικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Εξαιρούνται
τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα/Οργανισμοί που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά
προγράμματα (με σκοπό την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων και διπλής χρηματοδότησης) και η ελληνική διπλωματική αντιπροσωπεία (πρεσβεία κλπ.) στη χώρα υποδοχής.
ÂÂ Αντίθετα με τη μετακίνηση για σπουδές, δεν είναι απαραίτητο ο Φορέας Υποδοχής να έχει υπογράψει κάποια συμφωνία με το Α.Π.Θ.
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Η εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πριν από την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης

1 ενδιαφέροντοςωσης ενδιαφέροντος

Πριν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκειμένου να αποφύγετε
μελλοντικά προβλήματα κατά τη μετακίνησή σας, είναι σημαντικό να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα
παρακάτω:
Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:
ÂÂ εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού, και το
οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες Όσοι βρίσκονται στο τελευταίο
έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, πρέπει απαραιτήτως να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’
όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
ÂÂ υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα LLP/ERASMUS (βλ. σελ. 6).
ÂÂ υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/0103-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή
αντίστοιχα.
Την απόφαση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus θα πρέπει να την πάρετε αφού πρώτα συζητήσετε με την οικογένειά σας και τους εξηγήσετε όλες τις παραμέτρους του προγράμματος. Αυτή η
ενημέρωση είναι αναγκαία, καθώς η χρηματοδότηση που θα πάρετε από το πρόγραμμα έχει στόχο
να καλύψει μόνο τα έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στον
Φορέα Υποδοχής και, επομένως, δεν θα επαρκεί για όλες τις ανάγκες σας.
Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, όσο και για την επικοινωνία ανάμεσα σ’ εσάς, το Τμήμα μας είναι να έχετε προσωπικό
ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που μπορείτε να προμηθευτείτε από το Κέντρο
Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ.
Φροντίστε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε για όλες τις σημαντικές
ημερομηνίες που αφορούν τις περιόδους υποβολής των αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών.

8

Επιλογή του Φορέα Υποδοχήςω

2 Όπως αναφέρθηκε και στα εισαγωγικά σχόλια,

οι φορείς του εξωτερικού στους οποίους θα μπορούσατε να κάνετε την Πρακτική σας Άσκηση δεν ανήκουν
σε μια δεδομένη από πριν ομάδα με την οποία το Α.Π.Θ.
έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες. Βασικό, επομένως,
στάδιο της προετοιμασίας σας αποτελεί η επιτυχημένη και
έγκαιρη επιλογή του Φορέα Υποδοχής. Τα καλά νέα είναι
ότι έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από ένα τεράστιο σύνολο ιδιωτικών και δημόσιων φορέων (αρκεί να μην εμπίπτουν
στις μη επιλέξιμες κατηγορίες, βλ. σελ 7). Τα κακά νέα είναι ότι
αυτή η σχεδόν ανεξάντλητη ποικιλία επιλογών μπορεί να σας δημιουργήσει σύγχυση και να δυσκολέψει την τελική σας επιλογή.
Αν δεν έχετε ήδη κάτι στο μυαλό σας, από σχετικές συζητήσεις με συμφοιτητές ή καθηγητές και από την προσωπική σας
εμπειρία, ξεκινήστε την αναζήτησή σας από τον ιστότοπο του Τμήματος Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (www.eurep.auth.gr 4φοιτητεσ 4πρακτικη ασκηση
4προσφερομενεσ θεσεισ για πρακτικη ασκηση), όπου υπάρχει ανά χώρα ένας ενδεικτικός κατάλογος
φορέων που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης.
Αρκετές ανάλογες θέσεις μπορεί να σας προτείνει το ΓΡΑΦΕΊΟ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ του Α.Π.Θ.,
στο Κτίριο Διοίκησης, τηλ 2310.99.7340, e-mail: gd@cso.auth.gr, http://www.dasta.auth.gr.
Και, φυσικά, μπορείτε να ψάξετε μόνοι σας στο διαδίκτυο. Ό, τι και να κάνετε,
όμως,φροντίστε να ξεκινήσετε όσο το δυνατό νωρίτερα την αναζήτηση και την
επικοινωνία με τους υποψήφιους Φορείς Υποδοχής, ώστε, αφενός, να κάνετε την
καλύτερη δυνατή επιλογή και, αφετέρου, να έχετε έτοιμα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα όταν θα αρχίσει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων.
Στη διαδικασία της αναζήτησης και επιλογής θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή ώστε:
ÂÂ ο φορέας να μην είναι οργανισμός ή κάποιος άλλος φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index.en.htm) ούτε ελληνική διπλωματική αντιπροσωπεία. Άλλες αντιπροσωπείες ή δημόσιοι οργανισμοί (π.χ., μορφωτικά ινστιτούτα,
σχολεία) της χώρας προέλευσης του φοιτητή, αποτελούν επιλέξιμους φορείς αρκεί να διαπιστώνεται ότι τηρείται η προϋπόθεση της διεθνικότητας.
ÂÂ ο φορέας να μην είναι οργανισμός που διαχειρίζεται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την
αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)
ÂÂ η εργασία που προσφέρει ο φορέας να είναι σαφώς προσδιορισμένη και να σχετίζεται με το
αντικείμενο σπουδών σας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης μετά την ολοκλήρωσή της
ÂÂ το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθείτε να είναι σαφές από την αρχή, και να εξασφαλίζονται συνθήκες εργασίας σύμφωνες με τα διεθνώς αποδεκτά πλαίσια, και
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ÂÂ από την περιγραφή του αντικειμένου και των όρων εργασίας να προκύπτει ότι αυτό που
σκοπεύετε να κάνετε αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ότι δεν πρόκειται για παρακολούθηση μαθημάτων ή εργαστηρίων που εντάσσονται σε
ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών ή την εκπόνηση μέρους ερευνητικής εργασίας που
εντάσσεται στις υποχρεώσεις των σπουδών που κάνετε κατά την περίοδο της Πρακτικής Άσκησης.
Αν χρειάζεστε βοήθεια για την επιλογή σας μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τους Συντονιστές της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος/Σχολής σας, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι θα πρέπει να περιμένετε από αυτούς να κάνουν την
αναζήτηση και τις απόπειρες επικοινωνίας με τον Φορέα
Υποδοχής.
Η διαδικασία υποβολής της αίτησής σας για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus για
Πρακτική Άσκηση περιγράφεται αναλυτικά στις επόμενες
παραγράφους.

Ηλεκτρονική συμπλήρωση και

3 υποβολή της αίτησης εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

Αρχίζει η υποβολή....

ΠΡΟΣΟΧΗ
Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να εργασθείτε
σε Φορέα που ασχολείται με την έρευνα
(Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό Κέντρο κτλ),
μόνο με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης προσδιορίζεται
από τις δεδομένες ανάγκες και δραστηριότητες του Φορέα Υποδοχής και δεν διαμορφώνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει διπλωματική εργασία ή διατριβή που
εκπονείτε στο Α.Π.Θ. Φυσικά, τις γνώσεις
και τις δεξιότητες που θα αποκομίσετε,
όπως για παράδειγμα η εκμάθηση μιας τεχνικής, μπορείτε να τις αξιοποιήσετε στο
πλαίσιο των προσωπικών σας ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής της αίτησης
ανακοινώνονται στον ιστότοπο του ΤΕΕΠ, ενώ
όλοι οι φοιτητές του ΑΠΘ, παίρνουν σχετική ειδοποίηση στα προσωπικά τους e-mail.
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Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την
επικοινωνία μαζί σας όσο και για τη χρηματοδότησή σας.
Ως προς το τεχνικό μέρος της συμπλήρωσης της αίτησης, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση σε αυτή
γίνεται μόνο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος διαθέτει την αρχή πιστοποίησης του Α.Π.Θ. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να γίνει από τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.
pki.auth.gr/trust.php στον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή ή διαφορετικά μπορείτε να επισκεφθείτε κάποια από τις νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Α.Π.Θ. προκειμένου να υποβάλετε
την αίτησή σας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

4 Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αίτησης θα πρέπει, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, να

καταθέσετε στο ΤΕΕΠ την ηλεκτρονική Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε εκτυπωμένη μορφή, μαζί
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
ÂÂ Το βασικότερο έγγραφο που πρέπει να καταθέσετε είναι η Επιστολή Αποδοχής (LETTER OF
ACCEPTANCE) του Φορέα Υποδοχής. Και στην περίπτωση αυτή, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε την ειδική φόρμα που υπάρχει στον ιστότοπό μας, έτσι ώστε να αναφέρονται όλες οι
απαραίτητες για την αξιολόγηση της αίτησής σας πληροφορίες. Στο τέλος της φόρμας υπάρχουν
οδηγίες για τη συμπλήρωσή της. Αν και τα πεδία που αφορούν το τι και πώς ακριβώς θα κάνετε,
στο πλαίσιο της Πρακτικής σας Άσκησης,
συμπληρώνονται από
τον Φορέα Υποδοχής,
φροντίστε στην επικοινωνία σας μαζί του να
επιμείνετε να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία
με σαφήνεια και την
απαιτούμενη για την κατανόηση λεπτομέρεια.
Να έχετε στο νου σας
ότι ένα ελλειπτικά συμπληρωμένο Letter of
Acceptance, είναι πολύ
πιθανό να σας στοιχήσει τη συμμετοχή σας
στο Πρόγραμμα.
ÂÂ Βιογραφικό Σημείωμα. Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε τη σχετική φόρμα που υπάρχει στην
ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε βέβαιοι ότι θα οργανώσετε τις πληροφορίες με τρόπο που θα διευ-
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Η εκδήλωση ενδιαφέροντος

κολύνει την αξιολόγηση της αίτησης από την επιτροπή. Μπορεί ορισμένα από τα πεδία να μη σας
αφορούν, αλλά φροντίστε να συμπληρώσετε, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, το πεδίο για τα κίνητρα συμμετοχής.
ÂÂ Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένης Γλώσσας, στην οποία θα
πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση στον Φορέα Υποδοχής (η οποία δηλώνεται στην Επιστολή
Αποδοχής -βλ. παρακάτω- και μπορεί να διαφέρει από την ομιλούμενη γλώσσα στη χώρα υποδοχής) ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας που να ανταποκρίνονται στο
απαιτούμενο από τον Φορέα Υποδοχής επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.
ÂÂ Συστατική επιστολή από ένα μέλος ΔΕΠ του Α.Π.Θ.
Μετά από την κατάθεση των παραπάνω εντύπων, καλό είναι να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας ή την ιστοσελίδα του Τμήματος/Σχολής σας, προκειμένου να ενημερωθείτε
για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων.

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων

4 Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, όλες οι αιτήσεις προωθούνται σε

ειδική ομάδα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Στην αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη τα
έγγραφα που έχετε καταθέσει και ορισμένα στοιχεία που σχετίζονται με τις σπουδές και τις επιδόσεις
σας τα οποία το ΤΕΕΠ τα παίρνει κατευθείαν από τις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών του Α.Π.Θ.
Συγκεκριμένα τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή -όπως αναφέρονται και στον ιστότοπο
του ΤΕΕΠ- είναι τα παρακάτω:
ÂÂ Η επαρκής γνώση της γλώσσας εργασίας στον
Φορέα Υποδοχής

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ÂÂ Το επίπεδο σπουδών σύμφωνα με τον πίνακα.
Πρόθεση του Α.Π.Θ. είναι να προηγούνται οι φοιτητές που πλησιάζουν στην ολοκλήρωση των σπουδών
τους και δε θα έχουν άλλη ευκαιρία μετακίνησης.

ΣΕΙΡΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΤΟΣ

1

2ος Μεταπτυχιακός Κύκλος

≥3

2

1ος Μεταπτυχιακός Κύκλος

≥2

ÂÂ Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που έχει
συγκεντρώσει ο φοιτητής (στον τρέχοντα κύκλο
σπουδών), για όλους εκτός από τους φοιτητές του
2ου Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών.

3

Προπτυχιακός Κύκλος

≥ν

ÂÂ Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων
που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής (στον τρέχοντα κύκλο σπουδών όπως προκύπτει από την αναλυτική του
βαθμολογία).

4
5
6

2ος Μεταπτυχιακός Κύκλος
1ος Μεταπτυχιακός Κύκλος

7
8
....

2
1
1
ν-1

Προπτυχιακός Κύκλος

ν-2
...

ν: η διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος
σπουδών
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ÂÂ Η σχέση του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών
του υποψηφίου (όπως προκύπτει από τη βεβαίωση του φορέα υποδοχής, Letter of Acceptance).
ÂÂ H προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες που είναι δυνατόν να
αποκομίσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη Πρακτική Άσκηση (όπως προκύπτουν από τη βεβαίωση του φορέα υποδοχής, Letter of Acceptance).
ÂÂ H προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες που επιδιώκει να αποκτήσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη Πρακτική Άσκηση (όπως προκύπτουν από το βιογραφικό
του σημείωμα).
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής αναρτώνται αμέσως μετά στην
ιστοσελίδα του Τμήματός μας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος στις
αναρτώμενες καταστάσεις των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με
το ΤΕΕΠ.
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Μετά την επιλογή

Εφόσον έχετε πλέον επιλεγεί να μετακινηθείτε στο πλαίσιο του προγράμματος, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1

Η Συμφωνία Κατάρτισης με τον Φορέα Υποδοχής

Το σημαντικότερο έντυπο είναι η Συμφωνία Κατάρτισης / Δέσμευση Ποιότητας (Training
Agreement / Quality Commitment). Πρόκειται για τη δέσμευση των τριών εμπλεκομένων μερών στην
Πρακτική Άσκηση, δηλαδή του φοιτητή, του Ιδρύματος Προέλευσης και του Φορέα Υποδοχής, ώστε να
εξασφαλίζονται τα παρακάτω:
ÂÂ ότι ο φοιτητής θα ανταποκριθεί στα όσα προβλέπονται από το Πρόγραμμα της Πρακτικής
Άκησης
ÂÂ ότι ο Φορέας Υποδοχής θα δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή να ασκηθεί στο αντικείμενο
που έχει ήδη περιγραφεί στην Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) με τους όρους που
αναφέρονται σε αυτήν, και
ÂÂ ότι το Ίδρυμα Προέλευσης θα αναγνωρίσει το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης στο
εξωτερικό
Η Συμφωνία Κατάρτισης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας. Μελετήστε την προσεκτικά πριν
την συμπληρώσετε και την προωθήσετε για συμπλήρωση και υπογραφή στα άλλα δύο «συμβαλλόμενα μέρη». Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα:
ÂÂ Συμπληρώστε στην ηλεκτρονική φόρμα τα προσωπικά σας στοιχεία στο τμήμα «I. DETAILS
OF THE STUDENT». Αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας.
ÂÂ Στείλτε ηλεκτρονικά την αποθηκευμένη φόρμα στον Φορέα Υποδοχής εξηγώντας στον υπεύθυνο που έχει οριστεί για την Πρακτική σας Άσκηση τι ακριβώς πρέπει να συμπληρώσει:
Στο κομμάτι «II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD» (σελ. 1), τις
λεπτομέρειες που αφορούν αυτή καθαυτή την Πρακτική Άσκηση. Κάθε πεδίο θα πρέπει
να είναι σαφές και όσο αναλυτικό χρειάζεται προκειμένου να μην υπάρξουν στη συνέχεια
προβλήματα τόσο με το αντικείμενο της άσκησης, όσο και με τους όρους και τις συνθήκες
εργασίας σας. Φυσικά, τα όσα θα περιγραφούν εδώ δεν μπορεί να αποκλίνουν από την αρχική περιγραφή που περιλαμβάνεται στην Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance).
Εάν ο Φορέας Υποδοχής είναι Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει, επιπλέον, να
συμπληρώσει και το κομμάτι «III. INFORMATION on THE PARTNER HIGHER EDUCATION
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INSTITUTION in the HOST COUNTRY or on the coordinator of the consortium (OPTIONAL)»,
στη σελ. 2.
Ο φορέας Υποδοχής θα πρέπει, τέλος, να συμπληρώσει το κομμάτι «IV. COMMITMENT OF
THE THREE PARTIES / THE HOST ORGANISATION», σελ. 3.
ÂÂ Εξηγήστε στον Φορέα Υποδοχής ότι θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει στο σχετικό
πεδίο τη Συμφωνία Κατάρτισης. Θα πρέπει, στη συνέχεια, να σας την στείλει ηλεκτρονικά.
ÂÂ Εκτυπώστε τη Συμφωνία Κατάρτισης τρεις φορές και ζητήστε από τον συντονιστή ECTS για
την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος/Σχολής σας να συμπληρώσει το κομμάτι «IV. COMMITMENT
OF THE THREE PARTIES / THE SENDING INSTITUTION», σελ. 2 και να υπογράψει στο σχετικό πεδίο
και στα τρία αντίτυπα.
ÂÂ Τέλος, υπογράψτε και εσείς τα τρία αντίτυπα. Καταθέστε το ένα στο ΤΕΕΠ, κρατήστε ένα για
τον εαυτό σας και δώστε το τρίτο στον Φορέα Υποδοχής.

Διαδικασία χρηματοδότησης

2 Το πρόγραμμα LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίας χρηματοδό-

τησης στους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, η οποία
έχει ως στόχο τη συμβολή στην κάλυψη των έκτακτων δαπανών που συνεπάγεται η Πρακτική Άσκηση
στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταξιδίου, και δεν καλύπτει τις δαπάνες που θα
πραγματοποιούσατε κανονικά στο Ίδρυμα Προέλευσης. Το ύψος της μηνιαίας αυτής χρηματοδότησης
καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα για το LLP/ERASMUS (Ι.Κ.Υ.) και εξαρτάται από το κόστος ζωής στη
χώρα υποδοχής (βλ. σχετικό Πίνακα http://www.eurep.auth.gr 4ΦΟΙΤΗΤΕΣ 4ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ4
ΠΟΣΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Για τις χρηματοδοτήσεις ειδικών κοινωνικών ομάδων
βλ. στις Συχνές Ερωτήσεις).
Η χρηματοδότησή σας θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς που θα πρέπει
να διαθέτετε στο όνομά σας. Αν δεν έχετε ήδη, φροντίστε να επισκεφθείτε κάποιο υποκατάστημα της Τράπεζας
Πειραιώς για να ανοίξετε έναν λογαριασμό πριν ξεκινήσει
η διαδικασία χρηματοδότησης. Να έχετε υπόψη σας ότι
οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την
Τράπεζα (μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.)
βαρύνουν εσάς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ÂÂ Ταυτότητα
ÂÂ Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό
ΔΟΥ ή Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. από
Κ.Ε.Π.)
ÂÂ Λογαριασμός ΔΕΚΟ (δηλ. ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΕΥΑΘ κτλ) ή κινητής τηλεφωνίας για επιβεβαίωση της διεύθυνσης

Η διαδικασία χρηματοδότησής σας ξεκινά μετά την επιλογή σας και αφού λάβετε σχετική ενημέρωση από το ΤΕΕΠ.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισκεφθείτε το
Τμήμα μας προκειμένου να καταθέσετε τα έντυπα που αφορούν τη χρηματοδότησή σας.
Και συγκεκριμένα:
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Μετά την επιλογή

ÂÂ Την πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Συμφωνία Κατάρτισης.
ÂÂ Πριν φύγετε για το εξωτερικό θα πρέπει να προμηθευτείτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.). Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής σας περίθαλψης
κατά την περίοδο της παραμονής σας στο εξωτερικό, και θα σας την χορηγήσει ο ασφαλιστικός
σας φορέας (δηλαδή, ο φορέας στον οποίο είστε ασφαλισμένοι εσείς προσωπικά ή ένας από
τους γονείς σας, π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, κλπ). Σε περίπτωση που για την έκδοση της παραπάνω
Κάρτας χρειάζεται βεβαίωση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές, το
Τμήμα μας μπορεί να σας την παρέχει. Για να έχετε έγκαιρα την Ε.Κ.Α.Α. καλό είναι να τη ζητήσετε
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησής σας. Εφόσον δεν είστε ασφαλισμένοι σε
κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας
στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είτε από κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα υποδοχής.
ÂÂ Εκτός από την Ε.Κ.Α.Α. θα πρέπει να ασφαλιστείτε και σε ιδιωτική εταιρία για Αστική Ευθύνη
(σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες) και Ατύχημα σε Χώρο Εργασίας, για τη χρονική περίοδο της
Πρακτικής Άσκησης. Θα πρέπει να περιγράψετε στην ασφαλιστική εταιρία το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας σας ώστε να σας προτείνει συγκεκριμένες καλύψεις και ποσό κάλυψης (π.χ.
διαφορετικοί είναι οι κίνδυνοι σε ένα εργαστήριο με χημικές ουσίες σε σχέση με μια βιβλιοθήκη).
Το συγκεκριμένο κόστος κυμαίνεται από 20-30 € και το αναλαμβάνετε εσείς. Για να προχωρήσει η
χρηματοδότησή σας θα πρέπει να μας καταθέσετε Αντίγραφο των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ÂÂ Συμφωνία Κατάρτισης
ÂÂ Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας
για Πρακτική Άσκηση (2 αντίτυπα)
ÂÂ Εντολή - Εξουσιοδότηση Τραπεζικού
Λογαριασμού

Όταν μας καταθέσετε τα παραπάνω έντυπα, θα σας δώσουμε να συμπληρώσετε και να υπογράψετε επί τόπου, δύο
ακόμη έντυπα:
ÂÂ
Το ειδικό έντυπο «ΕΝΤΟΛΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ»
του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) του
Α.Π.Θ. όπου θα συμπληρωθούν τα στοιχεία του τραπεζικού
λογαριασμού σας προκειμένου να είναι δυνατή η κατάθεση
της χρηματοδότησής σας.

ÂÂ
Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (έντυπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) σε δύο αντίτυπα. Στο έντυπο
αυτό υπάρχουν ήδη συμπληρωμένα ορισμένα πεδία. Ελέγξτε τα για ενδεχόμενα λάθη, και συμπληρώστε τα υπόλοιπα. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων της ασφαλιστικής κάλυψης. Σημειώστε, επίσης, ότι για τη συμπλήρωση
της Σύμβασης θα πρέπει να γνωρίζετε και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
που μπορείτε να βρείτε στον σχετικό ιστότοπο (https://www.amka.gr/AMKAGR).

ÂÂ Αντίγραφο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το Τμήμα μας προχωρά στον έλεγχο και την επεξεργασία του συνόλου των εντύπων που αφορούν τη χρηματοδότησή σας και προωθεί τις Συμβάσεις προς
υπογραφή στην αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Θ. προκειμένου να τεθούν σε ισχύ.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω Σύμβασης, μέσα σε 45 μέρες από τη στιγμή που θα τεθεί σε
ισχύ, θα σας καταβληθεί προπληρωμή που θα ισούται με το 80% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης που δικαιούστε με βάση την αρχικά προγραμματισμένη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησής σας στον
Φορέα Υποδοχής. Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης θα κατατεθεί με την επιστροφή σας από το
εξωτερικό και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω (βλ. σελ 22).
Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό δεν είναι δυνατό
να έχει διάρκεια μικρότερη των τριών ημερολογιακών μηνών. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα
σε όσο το δυνατό περισσότερους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του προγράμματος, η
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ. αποφάσισε να προτείνει για χρηματοδότηση, κατ’ αρχήν τουλάχιστον, μόνο προτάσεις Πρακτικής Άσκησης με διάρκεια τριών μηνών.
Μπορείτε παρόλα αυτά να παρατείνετε το διάστημα χωρίς επιχορήγηση, και να διεκδικήσετε την ακαδημαϊκή αναγνώριση όλου του διαστήματος. Σε περίπτωση που υπάρξει οικονομική δυνατότητα, θα
ενημερωθείτε για το ενδεχόμενο παράτασης και της χρηματοδότησής σας (βλ. τη σχετική διαδικασία
σελ.190).
Τέλος, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να χρηματοδοτείστε και από τον Φορέα Υποδοχής, με την προϋπόθεση ότι το κονδύλιο της αμοιβής σας δεν
προέρχεται από Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3

Εντατικά Μαθήματα Γλωσσικής Προετοιμασίας

Σε περίπτωση που μετακινηθείτε σε χώρα με λιγότερο ομιλούμενη γλώσσα (εκτός δηλαδή τής Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ισπανικής-Castellano), έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τη γλώσσα
και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής συμμετέχοντας στα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus
(Erasmus Intensive Language Courses και για συντομία EILCs).
Για τις διαδικασίες, τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και τα προσφερόμενα προγράμματα μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Τμήματός μας, μπορείτε
όμως να επισκεφτείτε και τον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια
επισκόπηση (http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc902_en.htm).

!

		

ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΙΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΙΣ
ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕΠ

ÂÂ Έκθεση Πρακτικής Άσκησης
ÂÂ Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης
στον Φορέα Υποδοχής (Certificate of Attendance)
ÂÂ Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης (Intern’s
Log)
ÂÂ Χάρτης Erasmus
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Όσο βρίσκεσαι στο εξωτερικό

Από τη στιγμή που θα φτάσετε στο εξωτερικό και θα παρουσιαστείτε στον Φορέα Υποδοχής θα πρέπει
να έχετε στο νου σας ότι έχετε πλέον τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους
εργαζόμενους του Φορέα. Φροντίστε να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και δεξιοτήτων που θα σας παρουσιαστούν, χωρίς να παραβλέπετε και την τυπική
κατοχύρωση της εργασίας σας. Αυτό το τελευταίο θα επιτευχθεί με όσα περιγράφονται παρακάτω.

1 Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης

Η αξιολόγηση της εργασίας σας στον Φορέα Υποδοχής, όσον αφορά το περιεχόμενο, την ποιότητά
της, και τον φόρτο εργασίας που αυτή συνεπάγεται, αλλά και η δυνατότητα αποτίμησής της με βάση
το σύστημα ECTS, είναι μια αρκετά περίπλοκη
διαδικασία. Για να σας δώσουμε τη δυνατότητα
να «τεκμηριώσετε» την εργασία σας στον Φορέα
Υποδοχής, αλλά και για να δώσουμε τη δυνατότητα στους καθηγητές σας στο Α.Π.Θ. να αποκτήσουν μια όσο το δυνατό πιο πλήρη εικόνα
για το τι κάνατε κατά τη διάρκεια της Πρακτικής
Άσκησης, ώστε να συναινέσουν στην πλήρη ακαδημαϊκή της αναγνώριση, καθιερώσαμε το Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης.
Μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά
(προτιμότερο) ή να το τυπώσετε και να το συμπληρώσετε χειρόγραφα. Χρησιμοποιήστε ένα
ξεχωριστό φύλλο για κάθε ημερολογιακό μήνα,
ανεξάρτητα από το αν εργάστηκατε όλες τις μέρες του. Η περιγραφή της εργασίας σας δε χρειάζεται να είναι πολύ αναλυτική, αλλά θα πρέπει
να είναι σαφής, οπότε φροντίστε να μην επαναλαμβάνεται μια τυπική έκφραση σε όλα τα
πεδία. Κάθε μέρα δεν είναι δυνατόν να μην έχει
κάτι διαφορετικό!
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Στο τέλος κάθε μήνα ζητήστε από τον υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης που έχει οριστεί να υπογράψει το μηνιαίο ημερολόγιο.

Παράταση Πρακτικής

2 Άσκησης

Εφόσον η εργασία σας στον Φορέα Υποδοχής
αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποδοτική
υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε την παράταση
της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης. Αυτή η δυνατότητα σάς προσφέρεται εφόσον, έναν τουλάχιστον
μήνα πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση
της Πρακτικής Άσκησης στον Φορέα Υποδοχής, έχετε
φροντίσει τα παρακάτω:
ÂÂ Έχετε επιβεβαιώσει ότι η παράταση που ζητάτε αφορά περίοδο η οποία ακολουθεί αμέσως μετά
την τρέχουσα περίοδο Πρακτικής Άσκησης (συμπεριλαμβανομένων των επίσημων αργιών και περιόδων
εορτών)
ÂÂ Το διάστημα για το οποίο ενδιαφέρεστε αφορά το
ίδιο ακαδημαϊκό έτος και τελειώνει το αργότερο στις 31
Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους
ÂÂ Έχετε εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής και του Συντονιστή ECTS για την Πρακτική Άσκηση του
Τμήματος/Σχολής σου στο Α.Π.Θ.
ÂÂ Έχετε επικοινωνήσει με το Τμήμα μας ζητώντας να σας στείλουμε σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο «Παράταση Πρακτικής Άσκησης στο Φορέα Υποδοχής» (Prolongation of
Placement)
Στη συνέχεια, το Τμήμα μας θα ελέγξει την αίτησή σας και θα σας ενημερώσει σχετικά με την έγκριση
ή την απόρριψη της παράτασης της Πρακτικής Άσκησής σας. Εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί στον λογαριασμό σας η ανάλογη χρηματοδότηση. Τέλος, με την επιστροφή σας από τον Φορέα Υποδοχής θα
κληθείτε να υπογράψετε τροποποίηση της σύμβασης για το επιπλέον διάστημα της Πρακτικής Άσκησης. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι δυνατόν, ακόμη και σε περιπτώσεις που η παράταση έχει
εγκριθεί χωρίς καμία επιφύλαξη, να μην υπάρχει το απαραίτητο κονδύλιο για τη χρηματοδότησή της.
Σε αυτή την περίπτωση εάν έχετε την οικονομική δυνατότητα (π.χ. αν μπορεί να σας καλύψει ο Φορέας
Υποδοχής) μπορείτε να παρατείνετε την Πρακτική Άσκηση, χωρίς χρηματοδότηση από εμάς, έχοντας
όμως όλα τα ακαδημαϊκά δικαιώματα.
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Όσο βρίσκεσαι στο εξωτερικό

Πριν από την αναχώρηση από τον Φορέα Υποδοχής

3 Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσετε λίγο

πριν από την αναχώρησή σας από τον Φορέα Υποδοχής, καθώς με αυτά μόνο θα μπορέσετε να πιστοποιήσετε την περίοδο της Πρακτικής Άσκησής σας και να προχωρήσετε στην αναγνώρισή της από το
Τμήμα/Σχολή σας.
Έχουμε ήδη αναφερθεί στα μηνιαία Ατομικά Ημερολόγια τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν στο
συνολικό διάστημα και να είναι υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο που έχει ορίσει ο Φορέας Υποδοχής (mentor). O ίδιος θα πρέπει, επιπλέον, να συμπληρώσει το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
(Certificate of Attendance). Σας συμβουλεύουμε να ενημερώσετε έγκαιρα τον υπεύθυνο για την Πρακτική σας Άσκηση για το έντυπο αυτό, έτσι ώστε να έχει το χρονικό περιθώριο να το συμπληρώσει
σωστά και ολοκληρωμένα.
Στην πρώτη σελίδα του εντύπου περιγράφονται τα καθήκοντα που αναλάβατε και
φέρατε σε πέρας κατά τη διάρκεια της
εργασίας στον Φορέα, οι ενδεχόμενες
απουσίες σας και η αιτιολόγησή τους,
οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τελικά
αποκτήσατε. Στο τέλος της σελίδας θα
πρέπει να συμπληρωθούν οι συνολικές
ώρες εργασίας σας (σε αυτό θα σας βοηθήσει το Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής
Άσκησης). Εφόσον ο Φορεάς Υποδοχής
είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα θα μπορεί
να συμπληρώσει, επίσης, τον αριθμό
πιστωτικών μονάδων ECTS (βλ. σελ. 23)
που αντιστοιχούν στην εργασία σας. Εάν
ο Φορέας Υποδοχής δεν είναι εξοικειωμένος με το σύστημα ECTS, θα αφήσει το
πεδίο αυτό κενό και η αντιστοίχιση της
εργασίας σε πιστωτικές μονάδες θα γίνει
από το Τμήμα/Σχολή σου, όταν επιστρέψετε στο Α.Π.Θ.
Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου ο
mentor θα αξιολογήσει την απόδοσή
σας κατά τη διάρκεια της Πρακτικής
Άσκησης. Επειδή η αξιολόγησή σας είναι
ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για εσάς προσωπικά, όσο και για τους καθηγητές σας
στο Α.Π.Θ. (ιδιαίτερα σε περίπτωση που
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στο Τμήμα/Σχολή σας η Πρακτική Άσκηση βαθμολογείται). Έχετε το δικαίωμα να δείτε την αξιολόγηση
του mentor πριν την ολοκληρώσει, και μπορείτε να συζητήσετε μαζί του ό,τι πιστεύετε ότι δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
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Στο Α.Π.Θ. ξανά

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν! Πριν ξαναμπείτε στη ρουτίνα φροντίστε δύο σημαντικά θέματα:

1

Υπόλοιπο χρηματοδότησης

Αμέσως μόλις επιστρέψετε από τον Φορέα Υποδοχής και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα (οπωσδήποτε πριν από τις 30/09 του τρέχοντος έτους), θα πρέπει να επισκεφθείτε το Τμήμα μας και να μας
καταθέσετε τα παρακάτω έντυπα:
ÂÂ Το Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης για κάθε μήνα παραμονής σας στο εξωτερικό,
συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες και υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής.
ÂÂ Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης συμπληρωμένο πλήρως και υπογεγραμμένο από τον
Φορέα Υποδοχής.
ÂÂ Την Έκθεση Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εσάς.
Μετά την κατάθεση των παραπάνω εντύπων, το Τμήμα μας θα ελέγξει την περίοδο της Πρακτικής
Άσκησής σας στον Φορέα Υποδοχής, όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται
στo Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (Certificate of Attendance), και, εφόσον αυτό συμφωνεί με τη
διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης για την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότησή σας θα σας καταβάλει το
ποσό της χρηματοδότησης που υπολείπεται.
Σε περίπτωση που η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι μικρότερη από τρεις μήνες (το ελάχιστο
αποδεκτό από το Πρόγραμμα ERASMUS PLACEMENT διάστημα) η συμμετοχή σας ακυρώνεται και θα
σας ζητηθεί να επιστρέψετε και την προκαταβολή της χρηματοδότησης που σας είχε καταβληθεί.
Σε περίπτωση που είχατε ζητήσει και είχε εγκριθεί η παράταση της Πρακτικής σας Άσκησης, θα σας
καταβληθεί η χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο επιπλέον διάστημα, εφόσον υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη σας ότι προκειμένου να μπορέσετε να διεκδικήσετε χρηματοδότηση για παράταση της Πρακτικής σας Άσκησης, ακόμη και για μικρό
χρονικό διάστημα, θα πρέπει να έχετε εγκαίρως υποβάλει σχετικό αίτημα και να έχετε την επίσημη
έγκριση τόσο από τον Φορέα Υποδοχής όσο και από το Α.Π.Θ. (βλ. τη διαδικασία που περιγράφεται
στη σελ. 19).
Λάβετε υπόψη σας ότι σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, βασική προϋπόθεση για
την καταβολή της χρηματοδότησης αποτελεί η ολοκληρωμένη υλοποίηση, από την πλευρά σας, του
προγράμματος εργασιών που περιγράφεται στη Συμφωνία Κατάρτισης (Training Agreement), όπως
αυτό πιστοποιείται στο Ατομικό Ημερολόγιο και στο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (Certificate of
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Attendance). Εάν το περιεχόμενο της εργασίας σας ή οι δείκτες αξιολόγησής σας κριθεί ότι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό για το οποίο εγκρίθηκε αρχικά η χρηματοδότησή σας, είναι δυνατόν να σας ζητηθεί
να επιστρέψετε τα χρήματα που σας είχαν καταβληθεί.

2

Αναγνώριση περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής

Το πρόγραμμα LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση
της περιόδου εργασίας στο Φορέα Υποδοχής. Λόγω της φύσης, όμως, του προγράμματος, η διαδικασία
αναγνώρισης δεν είναι «αυτόματη» και εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:
ÂÂ Η εργασία στον Φορέα Υποδοχής θα πρέπει να έχει σαφή σχέση με το αντικείμενο των σπουδών σας, γεγονός που εξασφαλίζεται από τις λεπτομέρειες που περιέχονται στη Συμφωνία Κατάρτισης και το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
ÂÂ Η Πρακτική Άσκηση, με βάση τα ποιοτικά και τα ποσοστικά χαρακτηριστικά της, θα πρέπει
να αντιστοιχηθεί σε πιστωτικές μονάδες ECTS, κάτι που μπορεί να γίνει με βάση τα όσα περιλαμβάνονται στο Ατομικό Ημερολόγιο και το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
ÂÂ Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/Σχολής
σας στο Α.Π.Θ. και τη σύνδεση της Πρακτικής Άσκησης με τις απαιτήσεις των σπουδών σας. Στο Α.Π.Θ.
υπάρχουν τμήματα στα οποία απαιτείται Πρακτική Άσκηση για την απόκτηση του τίτλου σπουδών,
άλλα για τα οποία είναι προαιρετική και άλλα στα
οποία δεν προβλέπεται καθόλου.
Ανάλογα, λοιπόν, με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις
των σπουδών σας, το αντικείμενο και τη διάρκειά της
στο εξωτερικό είναι δυνατόν η Πρακτική Άσκηση στο
εξωτερικό:
ÂÂ να ληφθεί υπόψη στην απόκτηση του τίτλου
σπουδών σας συμβάλλοντας στο σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται,

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ECTS;
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και
Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την αναγνώριση του τμήματος των σπουδών που
πραγματοποιείτε στο εξωτερικό. Αυτό που
«μετρούν» οι μονάδες ECTS είναι ο κόπος
που θα καταβάλετε προκειμένου να ολοκληρώσετε με ικανοποιητικά αποτελέσματα
τα συγκεκριμένα καθήκοντα.
Μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε περίπου
25 - 30 ώρες δουλειάς.

ÂÂ να ληφθεί υπόψη στην απόκτηση του
τίτλου σπουδών σας δίνοντας επιπλέον πιστωτικές μονάδες ECTS -πέρα από αυτές που
απαιτούνται,
ÂÂ να μη ληφθεί υπόψη στην απόκτηση
του τίτλου σπουδών, αλλά να συμπεριληφθεί
στο Παράρτημα Διπλώματος.
Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές αποφάσεις
λαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο του Τμήματος/Σχολής στο οποίο ανήκετε.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ECTS ΣΤΟ ΑΠΘ (DEPARTMENTAL COORDINATORS)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

yiannopo@enl.auth.gr
atsang@enl.auth.gr

Ε. Γιαννοπούλου, επικ. καθηγήτρια
Α. Τσαγγαλίδης, αναπλ. καθηγητής

ΑΓΡΟΝΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

tsioukas@topo.auth.gr

Β. Τσιούκας, αναπλ. καθηγητής

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

spirido@arch.auth.gr

Κ.-Β. Σπυριδωνίδης, επικ. καθηγητής

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

kganias@bio.auth.gr
kvlachon@bio.auth.gr

Κ. Γκάνιας, λέκτορας
Κ. Βλαχονάσιος, λέκτορας

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

egrammat@frl.auth.gr
simgram@frl.auth.gr

Ε-Χρ. Γραμματικοπούλου, λέκτορας
Σ. Γραμμενίδης, αναπλ. καθηγητής

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ

kehagiat@gen.auth.gr

Α. Κεχαγιάς, αναπλ. καθηγητής

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ sioupi@del.auth.gr

Α. Σιούπη, επικ. καθηγήτρια

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

vavelidi@geo.auth.gr

Μ. Βαβελίδης, καθηγητής

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

dimkarp@agro.auth.gr
manosb@agro.auth.gr

Δ. Καρπούζος, λέκτορας
Β. Μάνος, καθηγητής

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

aravanop@for.auth.gr
vass@for.auth.gr

Φ. Αραβανόπουλος, καθηγητής
Β. Βασιλείου, καθηγητής

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε.

marijo@jour.auth.gr

Μ. Τζωαννοπούλου, λέκτορας

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

xenisax@vis.auth.gr
lavva@vis.auth.gr

Ξ. Σαχίνης, καθηγητής
Σ. Λάββα, επικ. καθηγήτρια

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ tot@nured.auth.gr
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
mpapan@nured.auth.gr

Σ. Ταμπάκη, λέκτορας
Μ. Παπανδρέου, λέκτορας

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

minalex@auth.gr

Μ. Αλεξιάδης, λέκτορας

ΘΕΑΤΡΟΥ

stavrak@thea.auth.gr

Α. Σταυρακοπούλου, επικ. καθηγήτρια

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

nikmag@theo.auth.gr

Ν. Μαγγιώρος, επικ. καθηγητής

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

agaki@med.auth.gr
itsinop@med.auth.gr

Β. Δρόσου-Αγακίδου, καθηγήτρια
Ι. Τσινόπουλος, επικ. καθηγητής

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

voutiras@hist.auth.gr

Ε. Βουτυράς, καθηγητής

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

zosi@itl.auth.gr
boubara@itl.auth.gr

Ζ. Ζωγραφίδου, αναπλ. καθηγήτρια
Κ. Μπουμπάρα, λέκτορας

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

filmdirector.tiff@auth.gr

Δ. Μουζάκη, επικ. καθηγήτρια

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

banos@vet.auth.gr
nikpap@vet.auth.gr
kadamama@vet.auth.gr

Γ. Μπάνος, καθηγητής
Ν. Παπαϊωάννου, αναπλ. καθηγητής
Α. Αδαμαμά-Μωραϊτου, επικ. καθηγήτρια

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

theohari@auth.gr
marias@math.auth.gr
karampet@math.auth.gr

Θ. Θεοχάρη-Αποστολίδη, καθηγήτρια
Μ. Μαριάς, καθηγητής
Ν. Καραμπετάκης, αναπλ. καθηγητής

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΡΟΙΑ

epapa@agro.auth.gr

Ε. Παπαδοπούλου, επικ. καθηγήτρια
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

seferlis@auth.gr

Π. Σεφερλής, επικ. καθηγητής

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

emilios@mus.auth.gr
tsougras@mus.auth.gr

Α.-Β. Καμπουρόπουλος, επικ. καθηγητής
Κ. Τσούγκρας, επικ. καθηγητής

ΝΟΜΙΚΗΣ

hadjicon@law.auth.gr
ana@law.auth.gr

K. Χατζηκωνσταντίνου, καθηγητής
Αν. Γραμματικάκη-Αλεξίου, καθηγήτρια

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

pissioti@dent.auth.gr
kalfas@dent.auth.gr

Αρ. Πισιώτης, καθηγητής
Σ. Κάλφα, αναπλ. καθηγήτρια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

kostos@econ.auth.gr

Στ. Κωστοπούλου, επικ. καθηγήτρια

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

mardakis@eled.auth.gr

Α. Μαρδάκης, αναπλ. καθηγητής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

amiliou@csd.auth.gr

Α. Μήλιου, επικ. καθηγήτρια

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ipapageo@polsci.auth.gr

Ι. Παπαγεωργίου, λέκτορας

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

avdelas@civil.auth.gr

Α. Αβδελάς, καθηγητής

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

kyp@past.auth.gr

Κ. Παπαδημητρίου, επικ. καθηγήτρια

ΤΕΦΑΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

lambo@phed.auth.gr

Χ. Τσορμπατζούδης, καθηγητής

ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ

evaggeli@phed-sr.auth.gr

Χ. Ευαγγελινού, αναπλ. καθηγήτρια

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

smalam@pharm.auth.gr

Στ. Μαλαματάρης, καθηγητής

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

vasfynt@lit.auth.gr

Β. Φυντίκογλου, επικ. καθηγητής

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

akesidou@edlit.auth.gr

Α. Κεσίδου, επικ. καθηγήτρια

ΦΥΣΙΚΗΣ

paloura@auth.gr
erasmus@physics.auth.gr

Ε. Παλούρα, καθηγήτρια

ΧΗΜΕΙΑΣ

varella@chem.auth.gr

Ε. Βαρέλλα, επικ. καθηγήτρια

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

sonia@cheng.auth.gr

Α. Ζαμπανιώτου, αναπλ. καθηγήτρια

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

kargop@psy.auth.gr
gonida@psy.auth.gr

Φ. Καργόπουλος, αναπλ. καθηγητής
Σ. Ε. Γωνίδα, αναπλ. καθηγήτρια

Σύμφωνα με την ελληνική νομθεσία (Υπ. Απόφαση
Φ5/89656/Β3/ΦΕΚ Β’ 1466/2007, αρ. 5), ο Συντονιστής
ECTS κάθε Τμήματος «ασχολείται με όλα τα πρακτικά και
ακαδημαϊκά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του
ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων στο οικείο Τμήμα και παρέχει στους
φοιτητές του Τμήματος κάθε δυνατή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα ζητήματα μεταφοράς
ή συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων… βοηθά στη σωστή
συμπλήρωση των εντύπων αιτήσεων και των εκπαιδευτικών συμφωνιών και τους εξηγεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης». Γι’ αυτό σε όλα τα
στάδια της μετακίνησής σας μην παραλείψετε να συμβουλεύεστε και να ενημερώνετε τον Συντονιστή του Τμήματός
σας για τις επιλογές και τις αποφάσεις σας.
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Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus για Πρακτική Άσκηση;
Είναι ένα Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που σου δίνει την ευκαιρία να εργασθείς για ένα
διάστημα σε έναν Φορέα Υποδοχής της Ευρώπης, να ζήσεις στο εξωτερικό, να αποκτήσεις μια εικόνα
για τον ευρωπαϊκό εργασιακό χώρο, να κάνεις νέους φίλους, να γνωρίσεις διαφορετικούς πολιτισμούς,
να μάθεις μια ξένη γλώσσα, αλλά και να δημιουργήσεις νέες προοπτικές για την επαγγελματική σου
εξέλιξη.

Σε ποιους φοιτητές απευθύνεται ;
Σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών: προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, πρώτου και δεύτερου κύκλου (master, PhD).

Από ποιο έτος μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;
Θα πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος τουλάχιστον στο 1ο έτος σπουδών, εφόσον είσαι προπτυχιακός φοιτητής. Για τους μεταπτυχιακούς δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός.

Σε ποιες χώρες μπορώ να μετακινηθώ;
Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Νορβηγία, Λίχτενσταιν, Ισλανδία, Τουρκία, Κροατία και Ελβετία.

Για πόσο διάστημα μπορώ να μετακινηθώ;
Από τρεις (το λιγότερο) έως δώδεκα μήνες.

Αναγνωρίζεται η περίοδος Erasmus;
Βεβαίως. Βάσει της Συμφωνίας Κατάρτισης και ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών σου στο
Α.Π.Θ., το Τμήμα/Σχολή σου θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα αναγνωρισθεί η περίοδος της
Πρακτικής Άσκησης και τον αν θα ληφθεί υπόψη στην απόκτηση του τίτλου σπουδών σας (βλ. σελ. 23).

Προβλέπεται γλωσσική προετοιμασία;
Βεβαίως. Πριν ή κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σου, μπορείς να παρακολουθήσεις εντατικά
μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας (ΕILCs) στη χώρα προορισμού (εφόσον η ομιλούμενη γλώσσα της
δεν χρησιμοποιείται ευρέως) και να επιδοτηθείς για αυτό (βλ. σελ. 17).

Τι κάνω στην περίπτωση που ενώ έχω επιλεγεί, τελικά αποφασίζω να μη

26

μετακινηθώ στο πλαίσιο του προγράμματος;
Η ακύρωση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση είναι δυνατή μόνο
για λόγους ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσεις το Τμήμα μας, αρχικά
με email και στη συνέχεια καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση με τους λόγους της ακύρωσης της συμμετοχής σου. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώσεις για τη συγκεκριμένη εξέλιξη τον Φορέα Υποδοχής.

Υπάρχει κάποια διαφορά σε περίπτωση που ακυρώσω τη συμμετοχή μου ενώ
έχω ήδη λάβει τη χρηματοδότηση;
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όλα τα παραπάνω και, επιπλέον, θα πρέπει να επιστρέψεις το σύνολο
του ποσού της χρηματοδότησης την οποία έχεις ήδη λάβει.

Θα έχω κυρώσεις σε περίπτωση ακύρωσης;
Βασική συνέπεια της ακύρωσής σου θα είναι η απόκτηση μειονεκτήματος σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους σε περίπτωση νέας υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/Σχολής μου δεν προβλέπει Πρακτική
Άσκηση. Μπορώ να αξιοποιήσω το πρόγραμμα Erasmus Placement;
Ναι. Και πάλι, όμως, θα πρέπει σε συνεργασία με τον Συντονιστή ECTS για την Πρακτική Άσκηση του
Τμήματος/Σχολής σου να επιλέξεις ένα αντικείμενο εργασίας που να έχει άμεση σχέση με αυτό που
σπουδάζεις, έτσι ώστε να μπορεί η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό να αναγνωρισθεί από το Α.Π.Θ.

Η Πρακτική Άσκηση μου “δίνει” ECTS μονάδες;
Ναι, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και, εφόσον, με τα δικαιολογητικά που καταθέτεις μετά την επιστροφή σου πιστοποιηθεί ο φόρτος εργασίας σου στο Φορέα Υποδοχής. Λάβε
υπόψη σου ότι κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας.

Έχω ήδη ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μου στο Α.Π.Θ. και κατά τη διάρκεια
της Πρακτικής μου Άσκησης πρόκειται να ορκιστώ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
Ναι. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα είναι να είσαι εγγεγραμμένος φοιτητής του Α.Π.Θ., όχι μόνο τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, αλλά και καθόλη τη διάρκεια παραμονής
σου στο εξωτερικό.

Μετά την επιλογή μου, μπορώ να αλλάξω Φορέα Υποδοχής για την Πρακτική
μου Άσκηση;
Όχι. Η επιλογή σου βασίζεται τόσο στο περιεχόμενο της εργασίας σου όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Φορέα Υποδοχής, όπως αυτά περιγράφονται στη Συμφωνία Κατάρτισης (Training
Agreement).

Τι προβλέπεται για τη διαμονή μου στο εξωτερικό;
Στο πλαίσιο της μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση, δυστυχώς, θα πρέπει να φροντίσεις μόνος/η για
τη διαμονή σου. Εφόσον ο Φορέας Υποδοχής είναι κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, φρόντισε να
έρθεις έγκαιρα σε επαφή μαζί του ώστε να διερευνήσεις το ενδεχόμενο να μείνεις σε κάποια φοιτητική
εστία. Τέλος, σε κάθε περίπτωση ρώτησε τον Φορέα Υποδοχής μήπως έχει κάτι να σου προτείνει.
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Μπορώ να πληρωθώ από τον Φορέα Υποδοχής;
Βεβαίως, με την προϋπόθεση ότι για την πληρωμή σου δεν αξιοποιούνται ευρωπαϊκοί πόροι.

Ποια έξοδα καλύπτει η χρηματοδότηση ERASMUS;
Η χρηματοδότηση ERASMUS δεν αποτελεί πλήρη υποτροφία. Καλύπτει μόνο ένα μέρος των εξόδων διαβίωσής σου στο εξωτερικό, ώστε να καλύπτεται η διαφορά του κόστους ζωής ανάμεσα στην
Ελλάδα και τη χώρα υποδοχής.

Αν είμαι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, θα λάβω κάποιο επιπλέον ποσό
χρηματοδότησης; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
Οι φοιτητές που είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας παίρνουν, εκτός από τη μηνιαία χρηματοδότηση που προβλέπεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής, ένα επιπλέον ποσό ανά μήνα, που αναφέρεται
στην ιστοσελίδα μας, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) προέρχονται από πολύτεκνη
οικογένεια με 4 ή και περισσότερα τέκνα τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα (μαθητές,
φοιτητές, σπουδαστές) και β) το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ κατά το πλέον
πρόσφατο οικονομικό έτος.

Αν είμαι μέλος οικογένειας με χαμηλό εισόδημα, θα λάβω κάποιο επιπλέον
ποσό χρηματοδότησης; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
Σε περίπτωση που το συνολικό εισόδημα της οικογένειάς σου το τελευταίο οικονομικό έτος δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό (π.χ. 6.000 ευρώ για το 2011-12), δικαιούσαι να λάβεις, εκτός από τη
μηνιαία χρηματοδότηση που προβλέπεται ανά χώρα υποδοχής, ένα επιπλέον ποσό ανά μήνα που
αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας.

Αν είμαι άτομο με κάποια αναπηρία, ποιο είναι το ποσό της μηνιαίας
επιχορήγησης που δικαιούμαι;
Εφόσον είσαι φοιτητής/τρια με αναπηρίες, έχεις επιλεγεί από το Α.Π.Θ. να συμμετέχεις στο πρόγραμμα Erasmus και, κατά τα λοιπά, πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής σου στο πρόγραμμα, χορηγείται (μετά φυσικά τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, Αίτηση και Σύμβαση, όπως
για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα) το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που έχει οριστεί
για φοιτητές με αναπηρίες ανάλογα με τη χώρα προορισμού (σχετική κατάσταση θα βρείς στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=2&mn=78).
Η χορήγηση του ποσού αυτού γίνεται κατά την κρίση του Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, πρέπει, όμως, να βασίζεται σε ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα (Νοσοκομείο, Ι.Κ.Α., κ.λ.π.).
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τον κατάλογο των ασθενειών που χαρακτηρίζονται σοβαρές, συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία
ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής
που εδρεύει σε κάθε νομό.
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Εκτός από αυτό το γενικό μέτρο που αφορά όλους τους αναπήρους και δεν έχει καταληκτική ημερομηνία, μπορεί να χορηγηθεί ειδική οικονομική ενίσχυση σε άτομα με σοβαρή αναπηρία όταν: i) η μετακίνησή τους συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος κινητικότητας και ii) το κόστος αυτό δεν μπορεί να
καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως εθνική χρηματοδότηση.
Η απόφαση για τη συμπληρωματική αυτή χρηματοδότηση λαμβάνεται από την ΕΜ/ΙΚΥ ύστερα από
εξέταση όλων των αιτήσεων που θα κατατεθούν σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα για τον σκοπό αυτό
κεφάλαια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία και τη διαδικασία
υποβολής της αίτησης θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
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