TMHMA ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ι.Π.
(Τ.Δ.Δ.Σ.) / ΓΡΑΦΕΙΟ ΕRASMUS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ERASMUS+» 2020-21
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
Καλούνται οι φοιτητές /-τριες που ενδιαφέρονται για υποτροφία Erasmus για
σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο), να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την αρχική αίτηση που είναι
διαθέσιμη στις ιστοσελίδες των Γραμματειών των Τμημάτων τους
στην
ακόλουθη προθεσμία:
ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ (υποβάλλεται στις Γραμματείες των Τμημάτων των
ενδιαφερομένων)

2 - 20 Δεκεμβρίου 2019
Τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και οι διαθέσιμες θέσεις ανά Τμήμα βρίσκονται
αναρτημένα
στον
ιστοχώρο
του
Τ.Δ.Δ.Σ.:
https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus
Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους, πριν την υποβολή της αρχικής τους αίτησης, να
έχουν μελετήσει προσεκτικά τις οδηγίες, που διατίθενται στον ιστοχώρο του Τ.Δ.Δ.Σ.,
να ελέγξουν προσεκτικά τα δεδομένα του/των Ιδρύματος/-ων υποδοχής, που τους
ενδιαφέρουν και να έχουν λύσει τις απορίες τους, όσον αφορά στα ακαδημαϊκά
θέματα (αναγνώριση μαθημάτων κλπ.) με τους Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων
τους.
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.
με την προθεσμία υποβολής των οριστικών αιτήσεων, όσων έχουν επιλεγεί.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
Ενημερώνουμε τη φοιτητική κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου ότι το επόμενο
διάστημα θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις στα ακαδημαϊκά
Τμήματα, από την Προϊσταμένη του Τ.Δ.Δ.Σ, κ.Ντενίζ Καρβούνη, αναφορικά με την
προκήρυξη των φοιτητικών υποτροφιών Προγράμματος Εrasmus+ 2020-21 για
σπουδές, ως ακολούθως:

ΤΙΣΤ:
3 Δεκ., ώρα 12:30 – Αίθ.2
ΤΞΓΜΔ:
4 Δεκ., ώρα 10:30 - Αιθ. Ι 3
ΤΜΣ:
4 Δεκ., ώρα 12:30 - Αναγνωστήριο
ΤΑΒΜ:
6 Δεκ., ώρα 10:30 – Αιθ.245
ΤΗΕΙΚ:
5 Δεκ., ώρα 10:00 – Αίθ.ΠΜΣ
ΠΛΗΡΟΦ.: 6 Δεκ., ώρα 12:00 – Αίθ.3 – «Αρεταίος»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 3 Δεκ., ώρα 11:30, - Αιθ.1 – «Καλυψώ»
Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΛΕΥΚΑΔΑ) (*)
Τμήμα Περιβάλλοντος (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) (*)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) (*)
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) (*)
Τμήμα Εθνομουσικολογίας (ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) (*)
(*) Θα γίνει επιτόπια επίσκεψη τον Ιανουάριο 2020.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση αργότερα με τις ακριβείς ημερομηνίες.
Υποβολή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ 2020-21 στο Τ.Δ.Δ.Σ. /Γραφείο
ERASMUS
Μετά την υποβολή των αρχικών αιτήσεων και, αφού ολοκληρωθεί η έγκριση αυτών
από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, οι επιλεγμένοι-ες φοιτητές, -τριες υποβάλλουν
στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Τ.Δ.Δ.Σ.) του Ι.Π., τον οριστικό φάκελο
υποψηφιότητας.
Θα ακολουθήσει αργότερα νέα ανακοίνωση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας.

Από το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, Ι.Θεοτόκη 72, ισόγειο – διοικητικές
υπηρεσίες (τηλ. 26610-87129/ erasmus@ionio.gr)

Το Τ.Δ.Δ.Σ . δέχεται φοιτητές ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ, 10:00 – 12:00

*******

