ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ERASMUS
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2022-23
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τ.Δ.Δ.Σ.- Γραφείο Erasmus αναρτά ετήσια πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο) κινητικότητας φοιτητών
για ΣΠΟΥΔΕΣ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά το επόμενο ακαδημαϊκό
έτος (πχ. η πρόσκληση του 2022 θα αφορά το ακαδ.έτος 2022-23).
Aκολούθως, το Τ.Δ.Δ.Σ. - Γραφείο Erasmus διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση κατά
την οποία γίνεται παρουσίαση των δράσεων του Προγράμματος Erasmus καθώς και του
τρόπου διαχείρισης των δράσεων αυτών στο Ι.Π.

Πριν την έναρξη των διαδικασιών υποβολής αίτησης υποτροφίας Erasmus στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ήδη να έχουν αναζητήσει, στην
ιστοσελίδα του Ιδρύματος υποδοχής που τους ενδιαφέρει, όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εγγραφή τους στο Ιδρυμα αυτό
(προθεσμίες, τρόπος υποβολής αίτησης: on-line ή/και έντυπη), academic calendar,
γλωσσικό απαιτούμενο επίπεδο, στέγαση κλπ.) καθώς επίσης, κατά πόσο το κάθε
Ιδρυμα ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές ανάγκες τους και να έχουν λύσει τις απορίες
τους, όσον αφορά στα ακαδημαϊκά θέματα (αναγνώριση μαθημάτων κλπ.) με τους
Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων τους.
Τα στοιχεία επικοινωνίας και οι διαθέσιμες θέσεις είναι αναρτημένα στον ιστοχώρο
του Γραφείου Erasmus του Ι.Π. : https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/
Ακαδημαϊκά θέματα, που αφορούν στην επιλογή των μαθημάτων και περισσότερες
πληροφορίες για τα Ιδρύματα υποδοχής, συζητούνται αποκλειστικά με τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές ERASMUS των Τμημάτων σας ή τους αντίστοιχους Συντονιστές
των Ιδρυμάτων υποδοχής.
Μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι
φοιτητές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, που αναφέρονται
στις γενικές πληροφορίες, που είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο του Γραφείο Erasmus,
καθώς και τα επιπλέον κριτήρια επιλογής του Τμήματός τους, αξιολογούνται και
επιλέγονται σύμφωνα με την κάτωθι διαδικασία:
Υποβολή ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ στη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αρχική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη
Γραμματεία του Τμήματός τους, σε προθεσμία που θα οριστεί με ανακοίνωση του

Τ.Δ.Δ.Σ./Γραφείου Erasmus, προκειμένου να αξιολογηθούν-επιλεγούν από τα θεσμικά
όργανα του Τμήματός τους μέσω του Τμηματικού-ακαδημαϊκού Συντονιστή Erasmus.
Εχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι τρεις (3) επιλογές όσον αφορά στο Ιδρυμα υποδοχής.

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι περισσότερες δυνατές αιτήσεις, αυτές θα
εγκρίνονται μόνο για ένα εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).
Κατά προτεραιότητα, θα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών που:
- συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα
- δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό για τη λήψη πτυχίου ECTS
μονάδων.
Οι λοιπές αιτήσεις θα εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρξουν αδιάθετες θέσεις και θα
συνταχθεί κατάλογος επιλαχόντων φοιτητών.
Μετά την υποβολή των αρχικών αιτήσεων και, αφού ολοκληρωθεί η έγκριση αυτών
από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση του
Τ.Δ.Δ.Σ./Γραφείου Erasmus με την προθεσμία υποβολής των οριστικών
(ηλεκτρονικών) αιτήσεων, όσων έχουν επιλεγεί.
Υποβολή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2022-23 στο Τ.Δ.Δ.Σ./ Γραφείο Erasmus
Η οριστική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τ.Δ.Δ.Σ./ Γραφείο Erasmus σε
προθεσμία που θα οριστεί με ανακοίνωσή του.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση μη επάρκειας της εγκεκριμένης οικονομικής επιχορήγησης του
Ιδρύματος και αδυναμίας ικανοποίησης όλων των εγκεκριμένων αιτήσεων, η επιλογή
των υποτρόφων θα γίνει από την Επιτροπή Εrasmus του Ι.Π. με βάση συγκεκριμένο
αλγόριθμο (βλέπε Κανονιστικό πλαίσιο κινητικότητας φοιτητών Erasmus).
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