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ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΣ Ι Α  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Π Ρ Τ Σ Α Ν Ε Ι Α  

Γεν ι κή  Δι εύθυνση Δι οικητ ι κών Τπηρεσι ών  

& Ακαδημαϊ κών Τποθέσεων  

Δι εύθυνση Δι εθνών & Δημοσί ων χέσεων  

 

 Ιωάννινα, 13 Μαρτίου 2017 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 
ΚΑ 1: ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΩΝ 

(i) Κινητικότητα για ςπουδζσ 
(ii) Κινητικότητα για πρακτική άςκηςη  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο  Ζ Σ Ο   2 0 1 7 - 1 8  

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 01/09/17 - 28/02/19) 

Περίοδοσ υποβολήσ αιτήςεων 

Η περίοδοσ υποβολισ του φακζλου υποψθφιότθτασ από τουσ ενδιαφερόμενουσ φοιτθτζσ για ςυμμετοχι ςτο 
πρόγραμμα Erasmus+ (http://erasmus.uoi.gr/erasmus/37/erasmus) ορίηεται από τθ Δευτζρα, 20 Μαρτίου 2017 ζωσ 
και τθν Παραςκευή, 31 Μαρτίου 2017 (ϊρα 14.00), ςτθν υπθρεςία Κεντρικοφ Πρωτοκόλλου (Μεταβατικό κτιριο, 2οσ 
όροφοσ), αφοφ ζχει ελεγχθεί από τα ςτελζχη τησ Διεφθυνςησ Διεθνών και Δημοςίων Σχζςεων. Σε περίπτωςθ αποςτολισ 
με ταχυδρομείο, ωσ θμερομθνία αποςτολισ λογίηεται θ θμερομθνία που φζρει θ ςφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, υποψήφιοι διδάκτορεσ κακϊσ και πρόςφατα 
απόφοιτοι1 (οι πρόςφατα απόφοιτοι ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ μόνο ςτθ δράςθ επιμόρφωςθ / πρακτικι άςκθςθ) 
όλων των Τμθμάτων του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

Περίοδοσ επιλζξιμων δραςτηριοτήτων: 1η επτεμβρίου 2017 ζωσ 28η Φεβρουαρίου 2019. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ είναι να δθλϊςουν οι υποψιφιοι, προςωπικό λογαριαςμό 
ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε οποιονδήποτε πάροχο ςτο διαδίκτυο. Η θλεκτρονικι διεφκυνςθ των υποψθφίων κα 
πρζπει να ζχει αποκλειςτικά και μόνο τθν εξισ μορφι: Ονοματεπϊνυμο@πάροχοσ.com ι gr (το ονοματεπϊνυμο κα 
πρζπει να αναγραφεί με λατινικοφσ χαρακτιρεσ). 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, yahoo, 
outlook κ.α.). 

Προχποθζςεισ επιλογήσ 

Περιγραφι των γενικϊν κριτθρίων επιλογισ παρουςιάηεται ςτθν ενότθτα ‘Γενικζσ Πληροφορίεσ’ που ςυνοδεφει τθν 
παροφςα προκιρυξθ, ενϊ τα κριτιρια επιλογισ των Τμθμάτων παρουςιάηονται ςτον ςφνδεςμο 

http://erasmus.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko  

                                                 
1 Πρόκειται για άτομα που μετακινοφνται αφοφ ζχουν αποφοιτιςει από το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων (ανεξαρτιτωσ κφκλου ςπουδϊν). Δικαίωμα υποβολισ 

αίτθςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ζχουν οι τελειόφοιτοι φοιτθτζσ οι οποίοι προγραμματίηουν να λάβουν το πτυχίο τουσ και να αποφοιτιςουν ςε ερχόμενεσ 
περιόδουσ (για παράδειγμα, ςτισ τελετζσ ορκωμοςίασ του Ιουλίου 2017, Οκτωβρίου 2017, Φεβρουαρίου 2018 κ.α.). Ωςτόςο, η αίτηςη για ςυμμετοχή ςτισ δράςεισ 
του προγράμματοσ Erasmus+ θα πρζπει να υποβληθεί ενόςω διατηροφν τη φοιτητική τουσ ιδιότητα. 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 28θσ Φεβρουαρίου 
2019). 

http://erasmus.uoi.gr/erasmus/37/erasmus
mailto:�������������@�������.com
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko
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(i) ΔΙΚ ΑΙΟΛ ΟΓΗ ΤΙΚ Α Υ ΠΟ ΒΟΛ ΗΣ  ΑΙ ΤΗΣΕ ΩΝ  ΓΙΑ ΣΠΟ ΥΔΕΣ  

1. Ηλεκτρονική Αίτηςη (http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStudents/). Όλα τα πεδία κα πρζπει 

να ςυμπλθρωκοφν από τον φοιτθτι με ιδιαίτερθ προςοχι και ακρίβεια, κακϊσ τα προςωπικά ςτοιχεία που δθλϊνονται 
κα χρθςιμοποιθκοφν από τθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων Σχζςεων τόςο για τθν επικοινωνία μαηί του όςο και για 
τθ χρθματοδότθςι του (ςε περίπτωςθ επιλογισ). Τονίηεται ότι ςτο πεδίο ‘e-mail’ κα δθλωκεί αποκλειςτικά και μόνο θ 
προςωπικι θλεκτρονικι διεφκυνςθ (όπωσ περιγράφεται παραπάνω, ςελ. 1). 

Οι φοιτθτζσ κα πρζπει: 

1. Να αποκθκεφςουν το αρχείο ςτον υπολογιςτι τουσ (με χριςθ του επικζτου και του ονόματοσ, π.χ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαοσ). 

2. Να ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικά τθν αίτθςθ. 
3. Να ανεβάςουν (upload) τθν θλεκτρονικά ςυμπλθρωμζνθ αίτθςθ ςτον ίδιο ςφνδεςμο. 
4. Να εκτυπϊςουν τθν θλεκτρονικά ςυμπλθρωμζνθ αίτθςθ, να τθν υπογράψουν και να τθν υποβάλουν μαηί με 

τα κάτωκι αναφερόμενα δικαιολογθτικά, ζωσ τθν Παραςκευή 31 Μαρτίου 2017 (ϊρα 14.00), ςτθν υπθρεςία 
Κεντρικοφ Πρωτοκόλλου (Μεταβατικό κτιριο, 2οσ όροφοσ), αφοφ ζχουν ελεγχθεί από τα ςτελζχη τησ 
Διεφθυνςησ Διεθνών και Δημοςίων Σχζςεων. 

2. υμφωνία πουδϊν (Learning Agreement for Studies), όπου αναγράφεται το προτεινόμενο πρόγραμμα ςπουδϊν 
(μακιματα ι ερευνθτικι εργαςία) του φοιτθτι ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ (με φόρτο εργαςίασ περίπου ίςο με 30 
ECTS ανά ακαδθμαϊκό εξάμθνο).  

Στθ Συμφωνία Σπουδϊν περιλαμβάνεται και θ Δήλωςη Αντιςτοιχίασ Μαθημάτων (βλ. ςελ. 1, Before the Mobility) όπου 
αναγράφεται θ αντιςτοιχία του προγράμματοσ ςπουδϊν (ι τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ) ςτο εξωτερικό με το πρόγραμμα 
ςπουδϊν του οικείου Τμιματοσ.  

Σθμείωςθ: Θα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν όλα τα πεδία (εκτόσ από τισ ενότθτεσ ‘DURING THE MOBILITY’ και ‘AFTER THE 
MOBILITY’). Το πρόγραμμα ςπουδϊν (ι θ ερευνθτικι εργαςία) που κα ακολουκιςει ο φοιτθτισ ςτο Κδρυμα υποδοχισ  
ςυμπλθρϊνεται από το φοιτθτι ςε ςυνεργαςία με τον Κακθγθτι που είναι υπεφκυνοσ για τθ Διμερι-
Διαπανεπιςτθμιακι Συμφωνία με το ςυγκεκριμζνο Κδρυμα υποδοχισ ι/και τον Τμθματικϊσ Υπεφκυνο Erasmus+. Το 
ζντυπο κα φζρει μόνο τισ υπογραφζσ του φοιτθτι και του Τμθματικϊσ Υπευκφνου Erasmus+ του Πανεπιςτθμίου 
Ιωαννίνων. 

3. Βεβαίωςη Αναλυτικήσ Βαθμολογίασ: Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να κατακζςουν τθν 
αντίςτοιχθ βεβαίωςθ:  

 Βεβαίωςθ Αναλυτικισ Βακμολογίασ από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ προζλευςθσ, όπου βεβαιϊνονται 
επιπροςθζτωσ από τη Γραμματεία (α) τα χρωςτοφμενα μαθήματα και β) ο μζςοσ όροσ τησ βαθμολογίασ.  

 Βεβαίωςθ από τθ Γραμματεία ότι ο υποψιφιοσ είναι εγγεγραμμζνοσ/θ ςτα μθτρϊα των μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν/υποψθφίων διδακτόρων (μόνο εάν θ Γραμματεία δεν παρζχει Βεβαίωςθ Αναλυτικισ Βακμολογίασ). 

 Βεβαίωςθ Επιβλζποντα Κακθγθτι ι/και του Διευκυντι του Μεταπτυχιακοφ ότι ζχει λάβει γνϊςθ για τθν αίτθςθ και 
εγκρίνει τθ ςυγκεκριμζνθ μετάβαςθ ςτο εξωτερικό (μόνο για μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και υποψιφιουσ 
διδάκτορεσ).  

4. Εκδήλωςη Ενδιαφζροντοσ (Motivation Letter). Θα το ςυντάξει ο φοιτθτισ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, και κα 
παρουςιάηει, μεταξφ άλλων,  

(i) το κίνθτρό του για απονομι τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποτροφίασ Erasmus+, 

(ii) το κίνθτρό του για ςπουδζσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα, 

5. Επιπρόςκετα ζντυπα και δικαιολογητικά, εφόςον οριςμζνα Τμιματα το απαιτοφν, ςφμφωνα με τα Κριτιρια 
Επιλογισ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Erasmus+.  

6. Transcript of Records. Στο ςυγκεκριμζνο ζντυπο μεταφράηονται (ςτθν αγγλικι ι άλλθ γλϊςςα) και δθλϊνονται από 
τον φοιτθτι τα μακιματα και θ αντίςτοιχθ βακμολογία, όπωσ αναγράφονται ςτθ Βεβαίωςθ Αναλυτικισ Βακμολογίασ, 
που ζχει εκδϊςει θ Γραμματεία του Τμιματοσ προζλευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Το ζντυπο υπογράφεται από 
τον Τμθματικϊσ Υπεφκυνο Erasmus+. 

Σθμείωςθ: Δεν αφορά ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ/υποψιφιουσ διδάκτορεσ που δεν ζχουν λάβει Βεβαίωςθ 
Αναλυτικισ Βακμολογίασ από τθ Γραμματεία του Τμιματόσ τουσ και αντίςτοιχα δεν κα τθν υποβάλουν. Αφοφ 
ςυμπλθρωκεί από τον φοιτθτι, ελζγχεται ωσ προσ τθν ακρίβεια των ςτοιχείων και υπογράφεται από  τον Τμθματικϊσ 
υπεφκυνο Erasmus+ ι τον Κακθγθτι που είναι υπεφκυνοσ για τθ Διμερι – Διαπανεπιςτθμιακι Συμφωνία. 

http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStudents/
http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStudents/
http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStudents/
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/21/tmimatikoi-syntonistes-erasmus
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/21/tmimatikoi-syntonistes-erasmus
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/21/tmimatikoi-syntonistes-erasmus
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/21/tmimatikoi-syntonistes-erasmus
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/21/tmimatikoi-syntonistes-erasmus
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus
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7. Αντίγραφο (μθ επικυρωμζνο) του Πιςτοποιητικοφ(-ων) Γνϊςησ Ξζνησ(-ων) Γλϊςςασ(-ϊν), ι κατ’ ελάχιςτον 
βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ μακθμάτων ξζνθσ γλϊςςασ. Συςτινεται ωσ επίπεδο γλωςςικισ επάρκειασ το B2 
(παρακαλοφμε οι ενδιαφερόμενοι να ανατρζξουν ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα των Γενικϊν Πλθροφοριϊν που αποτελεί 
αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ). 

8. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ. 

Σφμφωνα με το άρθρο 1 ν. 4250/2014 καταργείται η υποχρζωςη υποβολήσ πρωτοτφπων ή επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ, ςτο ςφνολο των ςυναλλαγών τουσ με όλο το Δημόςιο Τομζα. 

9. Οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ οφείλουν να υποβάλουν και τθν φλη/περιεχόμενο των μαθημάτων (εκτφπωςθ από τθν 
ιςτοςελίδα του Παν/μίου υποδοχισ) που ζχουν αναγράψει ςτθ Συμφωνία Σπουδϊν. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ 
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που πρόκειται να παρακολουκιςουν μακιματα ςτο πανεπιςτιμιο υποδοχισ. 

10. Εκτφπωςθ από τθν ιςτοςελίδα του Παν/μίου υποδοχισ του ακαδημαϊκοφ ημερολογίου (academic calendar) όπου 
κα φαίνεται θ ζναρξθ, θ λιξθ του εξαμινου και θ εξεταςτικι περίοδοσ για το ακαδ. ζτοσ 2017/18.  
Σθμείωςθ: Δεν αφορά ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ/υποψιφιουσ διδάκτορεσ. 

11. Εφόςον οι υποψιφιοι φοιτθτζσ ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ (όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτισ 
Γενικζσ Πλθροφορίεσ, ενότθτα 16), υποβάλλουν ςυνθμμζνα 

i. Φωτοτυπία του πλζον πρόςφατου εκκαθαριςτικοφ ςημειϊματοσ ι/και  
ii. Βεβαίωςη Οικογενειακήσ Κατάςταςησ. 

Σθμειϊνεται ότι τα ζντυπα (1), (2) και (6) ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Διεκνϊν και Δθμοςίων 
Σχζςεων για το πρόγραμμα Erasmus+ (http://erasmus.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa). 
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(i i)  Δ ΙΚΑ ΙΟΛ ΟΓΗ ΣΙΚΑ ΤΠ ΟΒΟΛ Η  Α ΙΣΗ ΕΩ Ν ΓΙΑ  ΠΡΑΚΣΙΚΗ  ΑΚΗΗ  

1. Ηλεκτρονική Αίτηςη (http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStudents_Traineeship/). Όλα τα 

πεδία κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από τον φοιτθτι με ιδιαίτερθ προςοχι και ακρίβεια, κακϊσ τα προςωπικά ςτοιχεία 
που δθλϊνονται κα χρθςιμοποιθκοφν από τθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων Σχζςεων τόςο για τθν επικοινωνία μαηί 
του όςο και για τθ χρθματοδότθςι του (ςε περίπτωςθ επιλογισ). Τονίηεται ότι ςτο πεδίο ‘e-mail’ κα δθλωκεί 
αποκλειςτικά και μόνο θ προςωπικι θλεκτρονικι διεφκυνςθ (όπωσ περιγράφεται παραπάνω, ςελ. 1). 

Οι φοιτθτζσ κα πρζπει: 

i. Να αποκθκεφςουν το αρχείο ςτον υπολογιςτι τουσ (με χριςθ του επικζτου και του ονόματοσ, π.χ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαοσ). 

ii. Να ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικά τθν αίτθςθ. 
iii. Να ανεβάςουν (upload) τθν θλεκτρονικά ςυμπλθρωμζνθ αίτθςθ ςτον ίδιο ςφνδεςμο.   
iv. Να εκτυπϊςουν τθν θλεκτρονικά ςυμπλθρωμζνθ αίτθςθ, να τθν υπογράψουν και να τθν υποβάλουν μαηί με 

τα κάτωκι αναφερόμενα δικαιολογθτικά, ζωσ τθν Παραςκευή 31 Μαρτίου 2017 (ϊρα 14.00), ςτθν υπθρεςία 
Κεντρικοφ Πρωτοκόλλου (Μεταβατικό κτιριο, 2οσ όροφοσ), αφοφ ζχουν ελεγχθεί από τα ςτελζχη τησ 
Διεφθυνςησ Διεθνών και Δημοςίων Σχζςεων. 

2. Βεβαίωςη αποδοχήσ του οργανιςμοφ/φορζα υποδοχισ (Letter of Acceptance). Δεν παρζχεται ειδικό ζντυπο. Θα 
πρζπει να είναι ςε επιςτολόχαρτο του φορζα υποδοχισ, υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο και να αναφζρει κατ’ 
ελάχιςτον  

(i) το όνομα του υποψθφίου,  

(ii) ότι γίνεται δεκτόσ για τοποκζτθςθ ςε επιμόρφωςθ/πρακτικι εργαςία (traineeship/placement) μζςω τθσ δράςθσ 
Traineeship mobility του προγράμματοσ Erasmus+,  

(iii) τθ χρονικι περίοδο,  

(iv) το αντικείμενο τθσ επιμόρφωςθσ/πρακτικισ άςκθςθσ,  

(v) τισ ϊρεσ εργαςίασ
2
 

και τζλοσ  

(vi) αναφορά ςτθ γλϊςςα εργαςίασ (ςε περίπτωςθ που είναι διαφορετικι από τθν επίςθμθ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ).  

Το ζγγραφο αυτό κα το λάβουν θλεκτρονικά οι υποψιφιοι από το φορζα υποδοχισ ωσ ςαρωμζνο αρχείο (pdf) και κα 
το υποβάλουν εκτυπωμζνο μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά του φακζλου υποψθφιότθτασ, αρκεί να προςκομίςουν 
ταυτόχρονα και το ςχετικό θλεκτρονικό μινυμα του φορζα υποδοχισ και αποςτολζα. 

3. Εκδήλωςη Ενδιαφζροντοσ (Motivation Letter). Θα το ςυντάξει ο φοιτθτισ ςε κόλα αναφοράσ Α4, ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, και κα παρουςιάηει, μεταξφ άλλων,  

(i) το κίνθτρό του για απονομι τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποτροφίασ Erasmus+, 

(ii) το κίνθτρό του για πρακτικι άςκθςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα, 

(iii) το κίνθτρό του για πρακτικι άςκθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο φορζα υποδοχισ (π.χ. γιατί επζλεξε το ςυγκεκριμζνο φορζα 
υποδοχισ κ.α.), κακϊσ και 

(iv) πλιρθ αναφορά ςτο περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςθσ/πρακτικισ άςκθςθσ και ςτθ ςχζςθ με το γνωςτικό αντικείμενο 
των ςπουδϊν του. 

Στο τζλοσ, κα αναγράφεται οπωςδιποτε θ φράςθ «Επίςησ, δηλώνω ότι, η εργαςία που θα εκπονήςω ςτο εξωτερικό δεν 
είναι μζροσ πτυχιακήσ, διπλωματικήσ ή διδακτορικήσ διατριβήσ μου η οποία είναι μζροσ του προγράμματοσ ςπουδών 
μου ςτο Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων». Θα ακολουκεί θ υπογραφι του φοιτθτι. 

4. Βεβαίωςη Αναλυτικήσ Βαθμολογίασ: Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να κατακζςουν τθν 
αντίςτοιχθ βεβαίωςθ:  

 Βεβαίωςθ Αναλυτικισ Βακμολογίασ από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ προζλευςθσ, όπου βεβαιϊνονται 
επιπροςκζτωσ από τθ Γραμματεία (α) τα χρωςτοφμενα μακιματα και β) ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ.  

 Βεβαίωςθ από τθ Γραμματεία ότι ο υποψιφιοσ είναι εγγεγραμμζνοσ/θ ςτα μθτρϊα των μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν/υποψθφίων διδακτόρων (μόνο εάν θ Γραμματεία δεν παρζχει Βεβαίωςθ Αναλυτικισ Βακμολογίασ). 

                                                 
2 Ωσ πλιρεσ ωράριο νοοφνται οι 35-40 εργάςιμεσ ϊρεσ/εβδομάδα. Σε 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. Στθν περίπτωςθ τθσ διδαςκαλίασ οι διδακτικζσ 
ϊρεσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται από διοικθτικό ζργο (ςτον φορζα υποδοχισ) προκειμζνου να διαμορφϊνεται ζνα πλιρεσ ωράριο εργαςίασ εβδομαδιαίωσ. 

http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStudents_Traineeship/
http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStudents_Traineeship/
http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStudents_Traineeship/


 

5 
Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ● Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων Σχζςεων ● (Μεταβατικό κτιριο, 2

οσ
 όροφοσ) 

Τ. 26510-07519, 07264, 07107 ● E. erasmus@uoi.gr ● URL: http://erasmus.uoi.gr ● FB: Erasmus+ University of Ioannina 

 

 Βεβαίωςθ Επιβλζποντα Κακθγθτι ι/και του Διευκυντι του Μεταπτυχιακοφ (i) ότι ζχει λάβει γνϊςθ για τθν αίτθςθ 
και εγκρίνει τθ ςυγκεκριμζνθ μετάβαςθ ςτο εξωτερικό (μόνο για μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και υποψιφιουσ 
διδάκτορεσ) και (ii) ότι το αντικείμενο επιμόρφωςθσ/εργαςίασ δεν αποτελεί μζροσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ για τθν 
εκπόνθςθ τθσ πτυχιακισ, διπλωματικισ ι διδακτορικισ διατριβισ. 

5. Επιπρόςκετα ζντυπα και δικαιολογητικά, εφόςον οριςμζνα Τμιματα το απαιτοφν, ςφμφωνα με τα Κριτιρια 
Επιλογισ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Erasmus+.  

6. Αντίγραφο (μθ επικυρωμζνο) του Πιςτοποιητικοφ(-ϊν) Γνϊςησ Ξζνησ(-ων) Γλϊςςασ(-ϊν), ι κατ’ ελάχιςτον 
βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ μακθμάτων ξζνθσ γλϊςςασ. Συςτινεται ωσ επίπεδο γλωςςικισ επάρκειασ το B2 
(παρακαλοφμε οι ενδιαφερόμενοι να ανατρζξουν ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα των Γενικϊν Πλθροφοριϊν που αποτελεί 
αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ). 

7. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ. 

Σφμφωνα με το άρθρο 1 ν. 4250/2014 καταργείται η υποχρζωςη υποβολήσ πρωτοτφπων ή επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ, ςτο ςφνολο των ςυναλλαγών τουσ με όλο το Δημόςιο Τομζα. 

8. Βιογραφικό ημείωμα (ςτθν αγγλικι γλϊςςα ι τθ γλϊςςα εργαςίασ του φορζα υποδοχισ).  

Σθμειϊνεται ότι το ζντυπο (1) παρζχεται θλεκτρονικά από τθ Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Δθμοςίων Σχζςεων 
(http://erasmus.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa). 

http://erasmus.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko

