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

Κέρκυρα, 9/3/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ERASMUS+» 2022-23
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
Καλούνται οι φοιτητές /-τριες που ενδιαφέρονται για κινητικότητα Erasmus για
σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2022-23 (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)

Προθεσμία: 16 - 31 Μαρτίου 2022
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 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.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
Ενημερώνουμε τη φοιτητική κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου ότι η ενημερωτική
συνάντηση (webinar) θα πραγματοποιηθεί για όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα την
Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00, μέσω πιστοποιημένου συστήματος
τηλεδιάσκεψης (zoom).
Η πρόσκληση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο webinar έχει ήδη
αποσταλεί στη φοιτητική κοινότητα του Ι.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στο webinar χρησιμοποιώντας

αποκλειστικά το email του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.
Υποβολή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ 2022-23 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 θα κληθούν
να υποβάλλουν στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Τ.Δ.Δ.Σ.) του Ι.Π., την
οριστική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Θα ακολουθήσει αργότερα νέα
ανακοίνωση.
(*) Επισημαίνεται ότι οι Γενικές πληροφορίες 2022-23, το έντυπο της αρχικής
αίτησης καθώς και η τελική λίστα των Ιδρυμάτων είναι υπό διαμόρφωση και θα
έχουν οριστικοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Δ.Δ.Σ. έως τις 16
Μαρτίου 2022.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Συλλέγουμε τα προβλεπόμενα προσωπικά δεδομένα σας, επειδή επιθυμείτε να μετέχετε στο
Πρόγραμμα Εrasmus. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα σύμφωνα με
την αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα και
στη συνέχεια για την εκτέλεση της σύμβασης που τυχόν θα υπογράψετε.
Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων σας (ηλεκτρονικό-φυσικό αρχείο) σύμφωνα με τις
υποχρεώσεις του Ι.Π. θα πρέπει να τηρείται στο αρχείο μας, για πέντε (5) χρόνια για την
καλή εκτέλεση της σύμβασης ή ενδεχόμενο έλεγχο, όπου θα έχουν
πρόσβαση φορείς όπως το ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Συντονισμού), οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υποβάλλετε την οριστική ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα (στο Γραφείο Erasmus), τα προσωπικά σας δεδομένα θα
τηρηθούν στις γραμματείες των τμημάτων μέχρι τη λήξη του τρέχοντος Προγράμματος
Erasmus στο οποίο αρχικά εκδηλώσατε το ενδιαφέρον.
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας και διαγραφής
τους εφόσον επιτρέπεται, το δικαίωμα περιορισμού ή κατά περίπτωση το δικαίωμα
φορητότητας των δεδομένων ή το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ, 2016/679 και 2018/1725 και το Νόμο
4624/2019 . Για περισσότερα για την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών
Δεδομένων και την ενημέρωσή σας, σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας :
https://gdpr.ionio.gr/
Αν έχετε ερωτήσεις για τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας ή πιστεύετε ότι
αυτά παραβιάζονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
του Ιόνιου Πανεπιστημίου στο dpo@ionio.gr θέτοντας τα ζητήματα σας. Αν πιστεύετε ότι δεν
λάβατε ικανοποιητική απάντηση, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας
μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας.
Από το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, Ι.Θεοτόκη 72,
(τηλ. 26610-87608/-87677/-87610 / erasmus@ionio.gr).

