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Άρθρο 4 - Κλασσική Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού
1. Με απόφαση της Ιδρυματικής Επιτροπής Erasmus, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος για συμμετοχή στην κλασσική
κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση. Στην πρόσκληση αυτή
αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά και η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
2. Η επιλογή των μελών του διδακτικού προσωπικού που θα κάνουν χρήση της κινητικότητας
Erasmus για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση πραγματοποιείται βάσει των εκάστοτε κανόνων
του Προγράμματος Erasmus με αποκλειστική ευθύνη των ακαδημαϊκών Τμημάτων του
Ιδρύματος. Η Ιδρυματική Επιτροπή Erasmus είναι αρμόδια να επικυρώνει τις αποφάσεις των
Τμημάτων, με βάση τις προϋποθέσεις και κριτήρια επιλεξιμότητας της επόμενης
παραγράφου και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της διαδικασίας επιλογής,
η ισόρροπη εκπροσώπηση των τομέων σπουδών στην κινητικότητα, και η ισότητα ευκαιριών
μεταξύ ανδρών και γυναικών.
3. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής του διδακτικού προσωπικού στην κλασσική κινητικότητα
Erasmus είναι οι εξής:
α)

β)
γ)

ο δικαιούχος πρέπει να είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του Ιονίου
Πανεπιστημίου, το οποίο είναι κάτοχος του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus. Το Ίδρυμα
υποδοχής θα πρέπει να είναι επίσης κάτοχος του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus,
ο δικαιούχος πρέπει να είναι υπήκοος χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εrasmus,
η κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία μεταξύ Ιδρυμάτων πρέπει να βασίζεται σε
διαπανεπιστημιακές συμφωνίες.

4. Τα κριτήρια τελικής επιλογής του διδακτικού προσωπικού στην κλασσική κινητικότητα
είναι τα εξής:
α)

β)

γ)

οι διαθέσιμες από το Πρόγραμμα κινητικότητας θέσεις κατανέμονται σε όλα τα Τμήματα
του Ιδρύματος ισόποσα. Βάσει αυτού του αλγορίθμου, το κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα στις
σχετικές αποφάσεις που λαμβάνει υποχρεούται να ορίσει τον συγκεκριμένο αριθμό
υποψηφίων και τυχόν επιλαχόντες.
σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις ενδιαφερομένων ανά Τμήμα, η
επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος ως εξής: Προκειμένου να
διασφαλιστεί η συμμετοχή στην κινητικότητα όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού
μελών διδακτικού προσωπικού, δίνεται προτεραιότητα σε μέλη που μεταβαίνουν στο
εξωτερικό για πρώτη φορά και σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί την τελευταία τριετία
ως εξής:
1η συμμετοχή στο Πρόγραμμα:
4 μόρια
2η
»
»
:
3 μόρια
3η
»
»
:
2 μόρια
4η
»
»
:
1 μόριο
όσα εκ των μελών διδακτικού προσωπικού αιτούνται μετακίνησης για περίοδο
επιμόρφωσης ή συνδυασμένη περίοδο διδασκαλίας και επιμόρφωσης, η οποία θα τους
επιτρέπει να αναπτύξουν παιδαγωγικές δεξιότητες και δεξιότητες σχεδιασμού

προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης μοριοδοτούνται με 2
επιπλέον μόρια.
5. Σε όλες τις περιπτώσεις επιλογής, τηρείται λίστα επιλαχόντων, η οποία αξιοποιείται σε
περίπτωση ακύρωσης μιας εγκεκριμένης συμμετοχής.
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων διενεργείται κλήρωση
ενώπιων των μελών της Επιτροπής.
7. Στην περίπτωση όπου σε κάποιο Τμήμα του Ιδρύματος υπάρξει για οποιονδήποτε λόγο
αδιάθετη θέση, η τελική επιλογή πραγματοποιείται με ευθύνη της Ιδρυματικής Επιτροπής
Erasmus με κλήρωση μεταξύ των επιλαχόντων από όλα τα Τμήματα.
8. Σε περίπτωση υψηλής ζήτησης, με απόφασή της, η Ιδρυματική Επιτροπή Erasmus δύναται
να διαθέτει περισσότερες θέσεις κινητικότητας διδακτικού προσωπικού από αυτές που
προβλέπει η ισχύουσα σύμβαση. Η κάλυψη της σχετικής πρόσθετης δαπάνης μπορεί να
γίνεται από το κονδύλι οργανωτικής υποστήριξης του Προγράμματος, σύμφωνα με τους
εκάστοτε ισχύοντες κανόνες του Προγράμματος.

