ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS+ 2019-20
ERASMUS ID Code : G ATHINE 42
ECHE reference number: 31720-LA-1-2014-1-GR—E4AKA1-ECHE

ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
Πηγές: - Οδηγός Προγράμματος Εrasmus 2018
- ΙΚΥ
- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Τ.Δ.Δ.Σ.)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ERASMUS ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ERASMUS
Διεύθυνση Γραφείου :

Ωρες υποδοχής κοινού:
Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Προϊσταμένη:
Τηλ. 26610 87129

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κεντρική Διοίκηση
Τμ.Διεθνών & Δημoσίων Σχέσεων
Ι.Θεοτόκη 72 (ισόγειο)
49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus

ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ: 10:00 - 12:00
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κεντρική Διοίκηση –Τμ.Πρωτοκόλλου
(υπόψη Τμ.Διεθνών & Δημ.Σχέσεων)
Ι.Θεοτόκη 72
Τ.Θ. 663
49132 ΚΕΡΚΥΡΑ
Διονυσία Καρβούνη
E-mail: erasmus@ionio.gr

Συντονιστής Ιδρύματος ERASMUS
Aναπλ.Καθηγητής Ανδρέας ΦΛΩΡΟΣ
Τηλ.:
26610 87725
Fax:
26610 87184
Ε-mail:
floros@ionio.gr
Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων για ΣΠΟΥΔΕΣ

Τμήμα Ιστορίας
Επικ.Καθ.Ιωάννα Κράλλη

Τηλ. :
Fax:
E-mail:

26610 87383
26610 35197
ikralli@ionio.gr

Αναπληρωτής Συντονιστής : Eπικ.Καθ.Mαρία Δαμηλάκου, : mariadamilakou@ath.forthnet.gr

Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
Επικ.Καθ.Ιωάννης Καρράς, karrasid@ionio.gr (υπεύθυνος για τα αγγλόφωνα ιδρύματα)
Αναπληρωτές Συντονιστές :
Eπικ.Καθ.Christian-Rene Papas, Τηλ.: 26610 87252, christianpapas@ionio.gr (υπεύθυνος
για τα γαλλόφωνα ιδρύματα)

Οlaf Immanuel Seel, Λέκτορας, seel@ionio.gr (υπεύθυνος για τα γερμανόφωνα ιδρύματα)
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Τμήμα Μουσικών Σπουδών
-

Ρία Γεωργιάδου, μέλος ΕΕΠ – riageo@ionio.gr (ΣΠΟΥΔΕΣ)
Eπικ.Καθ. Κατερίνα Μιχοπούλου-michopouloukaterina@yahoo.com
(υπεύθυνη Πρακτικής Ασκησης Era-Places)

Αναπληρωτής Συντονιστής : Καθ. Δήμος Δημητριάδης – 87508 – dimosd@ionio.gr

Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας
Aν.Καθ. Χριστίνα Μπάνου
Τηλ.:
26610 87416
E-mail:
cbanou@ionio.gr
Αναπληρωτές Συντονιστές : Επικ.Καθ.Σταύρος Βλίζος (vlizosst@ionio.gr),
Επικ.Καθ.Μυρτώ Μαλούτα (malouta@ionio.gr)

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Eπικ.Καθ.Ελένη Χαμαλίδη
Τηλ.:
26610 87718
E-mail:

chamalidi@ionio.gr

Αναπληρωτής Συντονιστής : Επικ.Καθ.Ιωάννης Δεληγιάννης, yiannis@ionio.gr

Τμήμα Πληροφορικής
Επικ. Καθ. Αγγελική Τσώχου
Τηλ.:
26610 87738
Fax:
26610 87766
E-mail:
atsohou@ionio.gr
Αναπληρωτής Συντονιστής : Αν.Καθ. Παν.Κουρουθανάσης, pkour@ionio.gr

*******
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KΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον
Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020 στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της
απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεολαίας.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί υποτροφίες
κινητικότητας φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται για τις υποτροφίες αυτές μέσω του ΙΚΥ, την Εθνική
Μονάδα Συντονισμού για το Πρόγραμμα.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+, που αφορούν τους φοιτητές, είναι οι
ακόλουθες :
 Κινητικότητα φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ
 Κινητικότητα φοιτητών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Βλέπε χωριστή ενημέρωση στον
ιστότοπο του ΤΔΔΣ - http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus )
Κινητικότητα φοιτητών για ΣΠΟΥΔΕΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι
διδάκτορες που είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οι ανωτέρω θα
πρέπει να μετακινηθούν σε Ιδρύματα με τα οποία υπάρχει διμερής συμφωνία σε ισχύ.
Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών για σπουδές καθορίζεται ως εξής:
Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για σπουδές: από 3 έως 12 μήνες
Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών (Χ 12
μήνες maximum έκαστος):
 Κατά την διάρκεια του Πρώτου κύκλου σπουδών (Προπτυχιακό)
 Κατά την διάρκεια του Δεύτερου κύκλου σπουδών (Μεταπτυχιακό)
 Κατά την διάρκεια του Τρίτου κύκλου σπουδών (Διδακτορικό)
Για προγράμματα σπουδών τετραετούς (4) φοίτησης ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει
επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως
του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση).
Για προγράμματα σπουδών πενταετούς (5) φοίτησης επιτρέπεται η μετακίνηση για
maximum διάστημα 24 μηνών(*) ανά κύκλο σπουδών ανεξαρτήτως του αριθμού και του
είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση).
(*) Η τελική έγκριση για το συγκεκριμένο maximum διάστημα θα εξαρτάται από το ύψος
της εκάστοτε οικονομικής επιχορήγησης που εγκρίνεται στο Ιδρυμά μας.
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Παραδείγματα:
1. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά
για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση για 3 μήνες, μία δεύτερη
φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών (συνολική διάρκεια μετακίνησης maximum 12 μήνες)
2. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία
φορά για σπουδές διάρκειας 12 μηνών.
ΝΕΟ : Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν ήδη για Σπουδές ή Πρακτική Ασκηση κατά το
παρελθόν είτε στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση ή στο Erasmus+ και
φοιτούν ακόμη στο πανεπιστήμιο, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus +, μέχρι το
ανώτατο όριο των 12 ή 24 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero
grant φοιτητές.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ERASMUS
Ο φοιτητής δύναται να λάβει υποτροφία ως ακολούθως:
-

-

Από επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υποτροφίας Erasmus)
Mηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (zero grant
υπότροφος). Σε περίπτωση μη επάρκειας της εγκεκριμένης οικονομικής
επιχορήγησης του Ιδρύματος προέλευσης, δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης
στους ενδιαφερόμενους φοιτητές χωρίς υποτροφία Εrasmus. Τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των φοιτητών παραμένουν τα ίδια.
Επιχορήγηση από κονδύλια της Ε.Ε. συνδυασμένη με ημέρες μηδενικής
επιχορήγησης από κονδύλι της Ε.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-2019 (Aναμένεται νέος πίνακας 2019-20)
Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές
θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας και δεν καλύπτει το
συνολικό κόστος.
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για
σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:
Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)
Ομάδα 1 / Χώρες με
υψηλό-κόστος διαβίωσης

520€

Δανία, Φινλανδία,
Ιρλανδία, Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
Σουηδία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Λουξεμβούργο
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Ομάδα 2 / Χώρες με
μεσαίο
κόστος
διαβίωσης - 470€
Αυστρία, Βέλγιο,
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία,
Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος,
Ολλανδία, Μάλτα,
Πορτογαλία
Ομάδα 3 / Χώρες με
χαμηλό κόστος
διαβίωσης - 420€
Βουλγαρία, Κροατία,
Δημοκρατία της Τσεχίας,
Εσθονία, Λετονία,
Λιθουανία, Ουγγαρία,
Πολωνία, Ρουμανία,
Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ,
Τουρκία

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: (ΝΕΟ: ΦΕΒΡ.2018)
Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και εφόσον επαρκεί η
οικονομική επιχορήγηση που θα εγκριθεί στο Ιδρυμά μας, δικαιούνται προσαύξησης 200
Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που
μετακινούνται για σπουδές.
Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι το
ακόλουθο:
 Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων – εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημαόσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των
φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η
επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων
(7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.
Ορισμοί:
 Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του πλέον
πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή
τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος.
Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του
οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την
περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική
απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα
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μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται
εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης
επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου
του φοιτητή.
 Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του
ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των
μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των
γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων.
Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν
εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας,
των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται
υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.
Επιχορήγηση Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες
Η επιχορήγηση φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών αυτών στο εξωτερικό. Η
επιχορήγηση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.
(βλέπε http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/ «Επιχορήγηση ατόμων με ειδικές
ανάγκες Erasmus+)
Καταβολή της υποτροφίας
Η υποτροφία του φοιτητή καταβάλλεται πριν την αναχώρησή του (εφόσον αυτό είναι
εφικτό) και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες υποβολής των εγγράφων
που απαιτούνται πριν την αναχώρησή του στο εξωτερικό.
Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δυο δόσεις:
- πριν την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό, καταβάλλεται στον δικαιούχο
προπληρωμή που ισούται με το 80% του συνολικού ποσού της υποτροφίας που δικαιούται.
- Μετά την επιστροφή του και εφόσον η περίοδος σπουδών κρίνεται επιτυχής (βλέπε
παρακάτω), καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπολειπόμενο 20%.
Eπισημαίνεται ότι, ειδικά για τους φοιτητές του χειμερινού εξαμήνου η καταβολή της
υποτροφίας εξαρτάται από την ημερομηνία κατάθεσης της εγκεκριμένης επιχορήγησης
του Ιδρύματος από το ΙΚΥ. Συνήθως υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή για όσους
αναχωρούν Αύγουστο ή αρχές Σεπτεμβρίου.
Θα πρέπει να υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του δικαιούχου, σε κατάστημα
της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να γίνει η κατάθεση του ποσού της υποτροφίας.
Κατά το ακαδ. έτος 2019 - 2020 το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα
Erasmus+ με τα Τμήματα :
 Ιστορίας
 Ξ.Γ.Μ.Δ.
 Μουσικών Σπουδών
 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας
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Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας
Τμήμα Πληροφορικής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ για υποτροφία ΣΠΟΥΔΩΝ:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν όσοι, -ες φοιτητές,-τριες :







Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου σε
προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σπουδών με σκοπό την
απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου και του
διδακτορικού.
Έχουν εκπληρώσει επιτυχώς το Α’ έτος σπουδών, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι
στο δεύτερο έτος σπουδών.
Εχουν περάσει μαθήματα του πρώτου έτους που αντιστοιχούν σε 40 μονάδες ECTS.
Εχουν γλωσσική επάρκεια στο απαιτούμενο επίπεδο του Οργανισμού Υποδοχής.
Ένδειξη υψηλών κινήτρων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Κριτήρια μοριοδότησης:
1. Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή 45 για
σπουδές πέντε (5) ετών φοίτησης ή επί συντελεστή 36 για σπουδές τεσσάρων (4)
ετών φοίτησης .
2. Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξεταζόμενων Χ συντελεστή 1
3. Επιμέρους κριτήρια που θέτει το κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα (συμβουλευτείτε τη
Γραμματεία σας ή την ιστοσελίδα του Τμήματός σας).
 Εάν οι υποψήφιοι έχουν υποτροφία ή δάνειο από οποιαδήποτε άλλη πηγή για
σπουδές (προπτυχιακές- μεταπτυχιακές) στην Ελλάδα, δεν αποκλείονται από την
υποβολή υποψηφιότητας για υποτροφία ERASMUS.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Για το ακαδ.έτος 2019-20, και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι περισσότερες δυνατές
αιτήσεις, αυτές θα εγκριθούν μόνο για ένα εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).
Οι φοιτητές του χειμερινού εξαμήνου που επιθυμούν παράταση της υποτροφίας τους για
το εαρινό εξάμηνο, το αίτημα θα ικανοποιηθεί, εφόσον υπάρξει συμπληρωματική
χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Διαφορετικά, μπορούν να παραμείνουν με δικά τους έξοδα
(βλ.παραπάνω : Επιχορήγηση Erasmus) με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις (zero grant
υπότροφοι).
Κατά προτεραιότητα, θα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών που:
- συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα
- ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (χαμηλό εισόδημα – πολύτεκνοι βλ. παραπάνω)
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Η χρηματοδότηση των φοιτητών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, θα γίνονται δεκτές υπό
την αίρεση ύπαρξης επαρκούς χρηματοδότησης του Ιδρύματος.
- δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό για τη λήψη πτυχίου ECTS μονάδων.
Οι λοιπές αιτήσεις θα εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρξουν αδιάθετες θέσεις.
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 βάσει το
συνημμένο αλγόριθμο (ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων καθώς και οι διαθέσιμες
θέσεις, ανά Τμήμα, είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του ΤΔΔΣ
(http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus ).
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.
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.
Το Τ.Δ.Δ.Σ./Γραφείο Erasmus αναλαμβάνει μόνον τη διοικητική διαχείριση
των υποτροφιών Erasmus και την αποστολή των nominations (ενημέρωση των
Ιδρυμάτων υποδοχής για τους επιλεγέντες υποτρόφους) στα Ιδρύματα υποδοχής.

ΣΗΜ.: Οι παρούσες πληροφορίες /οδηγίες ενδέχεται να επικαιροποιηθούν μετά από
τυχόν νέα ενημέρωση που θα λάβουμε από το ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το
Πρόγραμμα ΕRASMUS+).
*Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα μας*
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ERASMUS+» 2019-20
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
Καλούνται οι φοιτητές /-τριες που ενδιαφέρονται για υποτροφία Erasmus για σπουδές,
ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (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)

15 - 31 Οκτωβρίου 2018
Τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και οι διαθέσιμες θέσεις ανά Τμήμα βρίσκονται αναρτημένα
στον ιστοχώρο του Τ.Δ.Δ.Σ. http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus .
Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους, πριν την υποβολή της αρχικής τους αίτησης, να έχουν
μελετήσει προσεκτικά τις οδηγίες 2019-20, 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+ 2019-20 για σπουδές, ως ακολούθως:
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ΤΙΣΤ:
ΤΞΓΜΔ:
ΤΜΣ:
ΤΑΒΜ:
ΤΗΕΙΚ:
ΠΛΗΡΟΦ.:

Τρίτη 9 Οκτωβρίου, ώρα 12:00, αίθ.: Θα ανακοινωθεί προσεχώς
Τετάρτη 10 Οκτ., ώρα 10:00, αιθ. Ι 3
Παρασκευή 12 Οκτ., ώρα 13:00, αίθ.: Θα ανακοινωθεί προσεχώς
Παρασκευή 12 Οκτ., ώρα 11:00, αιθ.2.45
Τετάρτη 10 Οκτ., ώρα 11:30, αιθ.3 (ΑΡΕΤΑΙΟΣ)
Δευτέρα 8 Οκτ., ώρα 14:00, Αμφ.2

Υποβολή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ 2019-20 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
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