Αγαπητές φοιτήτριες , Αγαπητοί φοιτητές,
Ελπίζουμε να είστε καλά στην υγεία σας.
Κατόπιν των πολλών σας ερωτημάτων και των οδηγιών που λάβαμε σήμερα από την
ΕΜΣ/ΙΚΥ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
1)Για την περίπτωση των σπουδών Erasmus:
Για τους/τις φοιτητές/τριες που θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακά μαθήματα ή/και
εκπόνηση εργασιών, κατόπιν συνεννόησης με το Ίδρυμα υποδοχής, που θα τους
επιτρέψουν να ολοκληρώσουν το σύνολο των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων,
όπως αυτές περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement), και θα
οδηγήσουν στην εξέτασή τους και στην απονομή Αναλυτικής Βαθμολογίας
(Transcript of Records) στο τέλος του εξαμήνου, τότε η μετακίνησή τους θα θεωρηθεί
ότι ολοκληρώθηκε κανονικά και θα λάβουν το ποσό της επιχορήγησης που τους είχε
εγκριθεί αρχικώς, ανεξαρτήτως της παραμονής τους ή όχι στη χώρα υποδοχής.
2)Για την περίπτωση της πρακτικής άσκησης Erasmus:
Για τους/τις φοιτητές/τριες που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω
τηλεργασίας, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό από τη φύση της εργασίας και με τη
σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής και με την προϋπόθεση ότι, το διάστημα που
η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί μέσω τηλεργασίας, θα συμπεριληφθεί στο
Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship certificate), τότε η μετακίνησή τους
θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε κανονικά και θα λάβουν το ποσό της επιχορήγησης
που τους είχε εγκριθεί αρχικώς, ανεξαρτήτως της παραμονής τους ή όχι στη χώρα
υποδοχής.
3)Για τους/τις φοιτητές/τριες που επιστρέψουν και δεν επιθυμούν να
παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα του ιδρύματος υποδοχής ή δεν
προσφέρεται η δυνατότητα αυτή από το ίδρυμα, θα επιχορηγηθούν βάσει της
σχετικής ενημέρωσης για την αποζημίωση τους που θα λάβουν από το Γραφείο μας.
Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της πρακτικής άσκησης.
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, έως την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020, για την
οριστική σας απόφαση με βάση τα παραπάνω.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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