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   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
    Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών
    και Φοιτητικής Μέριμνας 

Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων
& Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 

   Λόφος Πανεπιστημίου
   Κτήριο Διοίκησης
   Τηλ: 22510 36118/36165
   Φαξ: 22510 36089
   Email: erasmus@aegean.gr

                  

Πρόγραμμα Erasmus+ - Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας 
Φοιτητών/τριων για Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η  Α Σ Κ Η Σ Η 
στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2019-2020

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, θέσεις 
για την κινητικότητα φοιτητών/τριων για Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η   Α Σ Κ Η Σ Η στο εξωτερικό κατά το 
ακαδ. έτος 2019-2020.
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 της χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εν προκειμένω 
της Ελλάδας)

 Να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι/ες σε πρόγραμμα σπουδών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 Οι υποψήφιοι/ες προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες:

o να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων του 
ενδεικτικού προγράμματος σπουδών τους μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της 
παρούσας προκήρυξης

o να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο πρώτο και στο δεύτερο 
έτος σπουδών και να μην υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών.

 Να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της 
γλώσσας εργασίας στο Φορέα Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common 
European Framework of Languages
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-
cefr

 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 υποβληθεί η αίτηση, όσο ακόμα είναι ενεργοί/ές φοιτητές/τριες. 

Οι μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών/τριων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και 
30/9/2020. Επιλέξιμη περίοδος πρακτικής άσκησης είναι κατ’ ελάχιστον οι 2 μήνες. Οι 
φοιτητές/τριες, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της μετακίνησής τους, θα μπορούν να 
επιχορηγηθούν έως 3 μήνες κατά μέγιστο. 

Το ποσό της επιχορήγησης διαφέρει από χώρα σε χώρα και ορίζεται από την Εθνική Μονάδα 
(ΙΚΥ). Τα ισχύοντα ποσά ανά χώρα για το 2019-2020 αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πληροφορίες για τους επιλέξιμους και μη επιλέξιμους φορείς για πρακτική άσκηση: 
http://erasmus.aegean.gr/documents/student_mobility/4.foreistrainee.pdf 

Πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής, υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://erasmus.aegean.gr/documents/student_mobility/18-12-
2015%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE
%B1%20%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE
%AE%CF%82%20%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF
%82%20.pdf. 

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο https://aitiseis.aegean.gr/erasmus/praktiki/login.php 
από 20/06/2019 έως και 10/07/2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α) Προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες

 Αίτηση (στο σύνδεσμο https://aitiseis.aegean.gr/erasmus/praktiki/login.php 
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Χωρίς επικύρωση)
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 Επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) ή πρόθεσης αποδοχής (letter of intent) 
από Φορέα για πρακτική άσκηση (Προαιρετικό. Η κατάθεσή του μοριοδοτείται με 10 
βαθμούς – βλ. κριτήρια επιλογής)

Β) Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες
 Αίτηση (στο σύνδεσμο https://aitiseis.aegean.gr/erasmus/praktiki/login.php
 Φωτοτυπία πρώτου πτυχίου (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (Χωρίς επικύρωση)
 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)

 Επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) ή πρόθεσης αποδοχής (letter of intent) 
από Φορέα για πρακτική άσκηση (Προαιρετικό. Η κατάθεσή του μοριοδοτείται με 10 
βαθμούς – βλ. κριτήρια επιλογής)

Γ) Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες
 Αίτηση (στο σύνδεσμο https://aitiseis.aegean.gr/erasmus/praktiki/login.php 
 Φωτοτυπία πρώτου πτυχίου (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Χωρίς επικύρωση)
 Φωτοτυπία Πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (Χωρίς επικύρωση)
 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 του/της):

 Το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
 Η έγκριση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας για τη συμμετοχή 

του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα/ισσας στο πρόγραμμα κινητικότητας 
 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. 

 Επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) ή πρόθεσης αποδοχής (letter of 
intent) από Φορέα για πρακτική άσκηση (Προαιρετικό. Η κατάθεσή του 
μοριοδοτείται με 10 βαθμούς – βλ. κριτήρια επιλογής). 

Βεβαίωση για την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων για κινητικότητα φοιτητών/τριών θα 
αναζητήσει αυτεπαγγέλτως το Γραφείο Erasmus από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος 
και δεν απαιτείται να το υποβάλει ο/η φοιτητής/τρια. 

Οι φοιτητές/τριες θα έχουν το δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων μέχρι και 10 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης τους. 

Οι αιτούντες/ούσες θα λάβουν αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής 
υποβολής της αίτησής τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, παρακαλούμε να μας 
ενημερώνετε ηλεκτρονικά στο erasmus@aegean.gr 

Ανάλογα με τη σειρά αναχώρησης, η επιχορήγηση θα εκταμιευθεί από το αντίστοιχο σχέδιο 
Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ή 2019-2020 και θα υπόκειται στους αντίστοιχους 
χρηματοοικονομικούς κανόνες. 
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Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο ERASMUS+, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 
Μυτιλήνη, τηλ. 2251036118 (Ρ. Ματζουράνη) & 2251036165 (Π. Καραντάνη). email: 
erasmus@aegean.gr.

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
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