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Πρόγραμμα Erasmus+ - Ειδική Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας
Φοιτητών/τριων Τμημάτων α) Διοίκησης Επιχειρήσεων και β)
Μεσογειακών Σπουδών, για Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Α Σ Κ Η Σ Η
σε Πρεσβείες στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2016-2017
To Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, 4 θέσεις
για την κινητικότητα φοιτητών/τριων για Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Α Σ Κ Η Σ Η σε Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Ε Σ στο
εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2016-2017.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας Erasmus+ (ΙΚΥ), το Ελληνικό Υπουργείο
Εξωτερικών προσφέρει 23 θέσεις πρακτικής άσκησης σε Πρεσβείες της χώρας μας στο
εξωτερικό (στην Ε.Ε. και την Τουρκία), και πιο συγκεκριμένα στα Γραφεία οικονομικών και
εμπορικών υποθέσεων τους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. (Στο παράρτημα της
παρούσας προκήρυξης υπάρχει αναλυτική καταγραφή των θέσεων πρακτικής άσκησης και
των καθηκόντων των επιλεγέντων/εισων φοιτητών/τριών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση έχουν οι
φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί/ες, μεταπτυχιακοί/ες,
υποψήφιοι/ες διδάκτορες) με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης:
 Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εν προκειμένω της
Ελλάδας)
 Να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι/ες σε πρόγραμμα σπουδών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 2/3 των
μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της παρούσας
προκήρυξης, ήτοι 27/5/2016.
 Για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, να έχουν αποδεδειγμένα άριστη γνώση της
ξένης γλώσσας (Αγγλικής) -επίπεδο C2 του Common European Framework of
Languages.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/europeanlanguage-levels-cefr
 Οι υποψήφιοι/ες προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να έχουν ολοκληρώσει τη
φοίτησή τους στο πρώτο και στο δεύτερο έτος σπουδών και να μην
υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών.
Επίσης, δικαίωμα κινητικότητας για πρακτική άσκηση έχουν:
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οι προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες, στο 1ο έτος της αποφοίτησής τους, με την
προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία έχουν υποβάλει όσο είναι
φοιτητές/τριες στο τελευταίο έτος σπουδών τους.
Οι μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών/τριων θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και
30/9/2017. Επιλέξιμη περίοδος πρακτικής άσκησης είναι κατ’ ελάχιστον οι 2 μήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης διαφέρει από χώρα σε χώρα και ορίζεται από την Εθνική Μονάδα
(ΙΚΥ). Ο πίνακας με τα ποσά ανά επιλέξιμη χώρα βρίσκεται στο
http://erasmus.aegean.gr/documents/student_mobility/10.trainersheepgrand%20.pdf
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο erasmus@aegean.gr από 26/4/2016 έως και
27/05/2016.
Απαραίτητα δικαιολογητικά (αποστέλλονται ηλεκτρονικά):
Α) Προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες
 Αίτηση
(Διατίθεται
στο
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=154&t=19190)
 Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 1 σελίδα)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης Windows, MS Office
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Χωρίς επικύρωση)

σύνδεσμο

Β) Μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες
 Αίτηση
(Διατίθεται
στο
σύνδεσμο
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=154&t=19190)
 Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 1 σελίδα)
 Φωτοτυπία πρώτου πτυχίου (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης Windows, MS Office
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Χωρίς επικύρωση)
 Έγκριση του/της Διευθυντή/τριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για
τη συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στο πρόγραμμα κινητικότητας (το
συγκεκριμένο έντυπο αναζητείται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στη Γραμματεία του
Τμήματος)
Γ) Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες
 Αίτηση
(Διατίθεται
στο
σύνδεσμο
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=154&t=19190)
 Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 1 σελίδα)
 Φωτοτυπία πρώτου πτυχίου (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης Windows, MS Office
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Χωρίς επικύρωση)
 Βεβαίωση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας στην οποία αναγράφονται
(το συγκεκριμένο έντυπο αναζητείται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στη Γραμματεία
του Τμήματος):
 Το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
 Η έγκριση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας για τη συμμετοχή
του/της υποψηφίου/ας διδάκτορος στο πρόγραμμα κινητικότητας
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 Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο/η υποψήφιος/α θα αποτελέσει
μέρος της ερευνητικής του/της εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής
διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του/της.
Βεβαίωση για την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων για κινητικότητα φοιτητων/τριών θα
αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και δεν απαιτείται η
προσκόμισή της από τον/τη φοιτητή/τρια.
Τα κριτήρια επιλογής που θέτει το ΥΠΕΞ είναι τα εξής:

Σπουδές στους τομείς: Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες,
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Πολύ καλή γνώση Windows, MS Office

Μ.Ο. βαθμολογίας

Εξάμηνο φοίτησης. Θα προτιμηθούν τελειόφοιτοι προπτυχιακοί ή
μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (μητρική)

Ξένες γλώσσες: Aγγλικά-άριστη γνώση (C2).

Ενδεχόμενη γνώση λοιπών ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί θετικά.

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να γνωρίζει ο/η φοιτητής/τρια τη
γλώσσα, στη χώρα της οποίας βρίσκεται η εκάστοτε Πρεσβεία.
Τα ανωτέρω κριτήρια θα ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των φοιτητών/τριων, σε
συνδυασμό με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το Ίδρυμα μας.
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται έγγραφο υποδοχής από τον φορέα, δεδομένου ότι η
τελική επιλογή των φοιτητών/τριων θα γίνει από τις Πρεσβείες και για το λόγο αυτό οι
φοιτητές/τριες πιθανόν θα κληθούν σε συνέντευξη (μέσω skype).
Κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών για την καταταξη των αιτήσεων από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου:
Προπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες
 Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, ήτοι 27/5/2016
[2 μόρια ανά μάθημα]
 Μέσος όρος βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων μέχρι την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης,
ήτοι 27/5/2016 [ x 10 μόρια]
 Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση) [4 μόρια}
 Δεύτερο πτυχίο ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνώση (Β2) και άνω) [2 μόρια]
Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες
 Ο βαθμός προπτυχιακού τίτλου σπουδών [ x 10 μόρια] (Εάν κατατεθούν
περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη, ο τίτλος με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία)
 Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, ήτοι 27/5/2016
[2 μόρια ανά μάθημα]
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Μέσος όρος βαθμολογίας περατωθέντων μαθημάτων μέχρι την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης,
ήτοι 27/5/2016 [ x 10 μόρια]
Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 (άριστη γνώση) [4 μόρια}
Δεύτερο πτυχίο ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνώση (Β2) και άνω) [2 μόρια]

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες
 Ο βαθμός προπτυχιακού τίτλου σπουδών [ x 10 μόρια] (Εάν κατατεθούν
περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη, ο τίτλος με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία)
 Ο βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [ x 10 μόρια]. (Εάν κατατεθούν
περισσότεροι του ενός τίτλοι, λαμβάνεται υπόψη, ο τίτλος με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία)
 Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας C2 (άριστη γνώση) [4 μόρια]
 Δεύτερο πτυχίο ξένης γλώσσας (επιπέδου καλή γνώση (Β2) και άνω) [2 μόρια]
Επιπλέον, επισημαίνονται τα εξής:
(α) οι φοιτητές/τριες που είχαν μετακινηθεί τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο
του Προγράμματος ERASMUS είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό /διδακτορικό κύκλο
σπουδών θα έπονται στον πίνακα κατάταξης, καθώς προτεραιότητα δίνεται σε
φοιτητές/τριες που δεν έχουν μετακινηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στο παρελθόν, (β)
η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται ανά Τμήμα και δεν θα υπάρχει συγκριτική
αξιολόγηση μεταξύ υποψηφίων διαφορετικών Τμημάτων ή διαφορετικών κύκλων σπουδών,
(γ) οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι υπήκοοι άλλης χώρας και
επιθυμούν να μετακινηθούν σε ίδρυμα της χώρας αυτής θα έπονται στον πίνακα κατάταξης.
Συμπληρωματικά κριτήρια δύνανται να τεθούν με απόφαση της Συνέλευσης του κάθε
Τμήματος κατόπιν εισήγησης του Τμ. Υπευθύνου.
Για την τελική επιλογή των φοιτητών/τριων από τις Πρεσβείες για τις συγκεκριμένες
θέσεις δε φέρει ευθύνη το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή το ΙΚΥ.
Οι φοιτητές/τριες θα έχουν το δικαίωμα ένστασης επί του πίνακα κατάταξης των
υποψηφίων από το Παν/μιο Αιγαίου μέχρι και 10 ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία ανακοίνωσης τους.
Οι αιτούντες/ουσες θα λάβουν μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής υποβολής της αίτησής τους.
Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο ERASMUS+, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου,
Μυτιλήνη, τηλ. 2251036118 (Ρ. Ματζουράνη). Email: erasmus@aegean.gr.
H Αναπληρώτρια Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια *
(Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και υπάρχει στο αρχείο μας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ ΑΝΝΕΧ
The Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic
The Ministry of Foreign Affairs conducts the country’ s foreign policy, represents the country
before other states and international organizations, participates on its behalf in international
cooperation initiatives and mechanisms at the international, European and regional levels
and advocates Greek interests, both public and private, abroad.
Economic Diplomacy- The Economic and Commercial Affairs (ECA) Offices
Interns will be able to participate in the daily program of the Economic and Commercial
Affairs Office in the receiving state.
The Economic and Commercial Affairs Offices form part of the Diplomatic Authorities of
Greece. Their primary role is to enhance the trade and economic interests of the Hellenic
Republic in the respective country, through promoting and facilitating the expansion of Greek
exports of goods and services, monitoring imports, attracting foreign investment in Greece
and enhancing bilateral business cooperation. This role includes:











Promoting Greece as an international business and services centre
Encouraging foreign investment and stimulating business interest in Greece
Developing commercial relations and business contacts with foreign importers and
distributors.
Enhancing the image of Greece as a reliable trading partner
Providing information to the business community and prospective investors on
Greece’s export possibilities in industrial and agricultural products and investment
opportunities in Greece.
Organising trade delegations and facilitating participation in trade fairs and
exhibitions in the respective country
Organising seminars/workshops/conferences for the promotion of various production
sectors and the Greek economy.
Providing lists of contacts for exporters, market intelligence concerning business
opportunities and export prospects
Identifying marketing opportunities through market research and monitoring of
trends and developments with a view to fitting products into markets
Dealing with trade and business inquiries and providing essential information.

Duties of the interns will include:
-

communicating with Business Associations and Government bodies
monitoring daily economic press;
writing reports and conducting market research;
attending various meetings/conferences;
supporting visits of Greek officials and business delegations to the receiving country;
responding to various info requests about Greece and Greek business environment;
responding to various info requests about the respective country and its business
environment
dealing/witnessing economic diplomacy issues in the respective country
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ECA Offices in the EU and Turkey
1. Nicosia
2. London
3. Paris
4. Madrid
5. Lisboa
6. Stockholm
7. Brussels
8. The Hague
9. Vienna
10. Milan
11. Rome
12. Berlin
13. Munich
14. Dusseldorf
15. Warsaw
16. Ljubljana
17. Budapest
18. Prague
19. Zagreb
20. Bucharest
21. Sofia
22. Ankara
23. Istanbul
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