ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERA-PLACES (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS+)

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι:
o

Προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες

o

Μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες

o

Υποψήφιοι διδάκτορες, που είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο

o

Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες φοιτητές/φοιτήτριες, τόσο σε προπτυχιακό όσο
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η έγκριση των αιτήσεων καθώς και η υπογραφή της
«Συμφωνίας Μάθησης» πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της
φοίτησής τους. Η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στον πρώτο
χρόνο της αποφοίτησής τους.

1.1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
1.1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι φοιτητές/φοιτήτριες:
1. Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες στο Τμήμα Πληροφορικής
2. Έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 120 ECTS
3. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι συμβατό με κάποιο γνωστικό αντικείμενο
του Τμήματος Πληροφορικής
1.1.2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και
προκηρύξεις που αναρτώνται από το γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
(https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/) και από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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(http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=3174&id=3344&lang=el)

(πρώην

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ).
Πρόσθετα κριτήρια επιλογής του Τμήματος Πληροφορικής: 1. Προτεραιότητα για επιλογή
έχουν οι φοιτητές που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα, και 2. Έχουν τον
μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας.
1.1.3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
Όσοι και όσες προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες ολοκληρώσουν επιτυχώς την
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERA-PLACES θα θεωρηθούν επιτυχόντες του μαθήματος
επιλογής "Πρακτική Άσκηση" του 6ου εξαμήνου με τις μονάδες ECTS που προβλέπει ο
αντίστοιχος Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης από το προπτυχιακό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ.
1.2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
1.2.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες:
1. Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες στο Τμήμα Πληροφορικής
2. Έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 ECTS
3. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι συμβατό με κάποιο γνωστικό αντικείμενο
των ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής
4. Κατάθεση βεβαίωσης έγκρισης από τον Διευθυντή του ΠΜΣ
1.2.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και
προκηρύξεις που αναρτώνται από το γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
(https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/) και από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(πρώην

ΤΕΙ

ΑΘΗΝΑΣ)

(http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=3174&id=3344&lang=el).
Πρόσθετα κριτήρια επιλογής του Τμήματος Πληροφορικής: 1. Προτεραιότητα για επιλογή
έχουν οι φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει περισσότερες ECTS μονάδες και τον 2. Έχουν
μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοτιμίας οι αιτήσεις εξετάζονται από
αρμόδια επιτροπή του ΠΜΣ.
1.2.3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Χορηγείται πιστοποιητικό εκπόνησης πρακτικής άσκησης.
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1.3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
1.3.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι υποψήφιοι διδάκτορες:
1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Πληροφορικής
2. Υποβάλουν ενυπόγραφη έγκριση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην
οποία να αιτιολογούνται με σαφήνεια: (α) η υψηλή συνάφεια μεταξύ του
αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης και της θεματολογίας της διδακτορικής
έρευνας και (β) η προστιθέμενη αξία που θα προκύψει για την εξέλιξη της
διδακτορικής έρευνας από την εμπλοκή του υποψήφιου στην συγκεκριμένη
Πρακτική Άσκηση
1.3.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και
προκηρύξεις που αναρτώνται από το γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
(https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/) και από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=3174&id=3344&lang=el)(πρώην ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ).
Πρόσθετα κριτήρια επιλογής του Τμήματος Πληροφορικής: 1) Δημοσιευμένα άρθρα σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση, 2) Δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά
συνέδρια με κρίση.
1.3.3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Χορηγείται πιστοποιητικό εκπόνησης πρακτικής άσκησης.
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