Μετακινήσεις φοιτητών της
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών
για πρακτική άσκηση και σπουδές
Ακαδημαϊκό έτος 2021-22
Υποβολή αιτήσεων: 15/2-15/3/21

στο πλαίσιο του
προγράμματος

ΕRASMUS 2021-2027
Το Erasmus+ είναι ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς,
μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες να
πραγματοποιήσουν με υποτροφία είτε μέρος των
σπουδών τους σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Ευρώπης χωρίς να πληρώσουν
δίδακτρα είτε της πρακτικής τους άσκησης σε
επιχείρηση, κέντρο κατάρτισης, ερευνητικό κέντρο ή
άλλο οργανισμό που εδρεύει στην Ευρώπη, με πλήρη
ακαδημαϊκή αναγνώριση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
• Η διάρκεια κινητικότητας φοιτητών για σπουδές προς Πανεπιστήμια εντός
Ευρώπης μπορεί να είναι τρίμηνη, εξάμηνη ή ένα ακαδημαϊκό έτος με
εξασφάλιση ακαδημαϊκής αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω
του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
Δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 μήνες και μεγαλύτερη από 12 μήνες.
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
• Η διάρκεια κινητικότητας των φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση σε
οργανισμούς ή εταιρείες εντός της ΕΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2
μήνες και μεγαλύτερη από 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο σπουδών*.
• Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι
πρόσφατα απόφοιτοι/ες όλων των κύκλων σπουδών για πρακτική άσκηση κατά
τον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση η αίτησή τους να
έχει γίνει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και πριν από την αποφοίτηση. Η
διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο
όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου
αιτούνται.
• *(1ος κύκλος= προπτυχιακός, 2ος κύκλος= μεταπτυχιακός, 3ος κύκλος= υποψ.
Διδάκτορες/ισσες)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το Πρόγραμμα ERASMUS+ επιχορηγούνται με ένα συγκεκριμένο ποσό
ανά μήνα (ως μήνας νοούνται οι 30 ημέρες) το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα προορισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης χρηματοδοτεί ένα εξάμηνο σπουδών και 4 μήνες πρακτικής άσκησης με
ενδεχόμενο επιπλέον χρονικού διαστήματος σε περίπτωση διαθέσιμων κονδυλίων.
Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία,
Λουξεμβούργο
διαβίωσης

Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, *Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία,

Ομάδα 2

Χώρες
με
μεσαίοΒέλγιο, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα,
Μάλτα
κόστος διαβίωσης

Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία,Γαλλία, Αυστρία,

Ομάδα 3

Χώρες
με
χαμηλόΒουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ,
Τσεχία, Κροατία,Σλοβενία, Τουρκία
κόστος διαβίωσης

Σπουδές
Ομάδα 1
Ομάδα 2
Ομάδα 3

€ 520
€ 470
€ 420

Πρακτική_Άσκηση
Ομάδα 1
Ομάδα 2
Ομάδα 3

€ 620
€ 570
€ 520

*Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση η μετακίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο με χρηματοδότηση ισχύει
έως και τις 30/9/21.
•Αυξημένη υποτροφία για φοιτητές από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που μετακινούνται για
σπουδές
•Αυξημένη υποτροφία για φοιτητές με ειδικές ανάγκες
•Αναλυτικά στον ιστότοπο:
https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/xrimatodothsh

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα ERASMUS:
• να είστε εγγεγραμμένος φοιτητής σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο,
(Κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας

επιλογής, οι υποψήφιοι πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι μπορούν να αποφοιτήσουν, διατηρώντας το δικαίωμα να ολοκληρώσουν
την πρακτική τους άσκηση κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ως πρόσφατοι απόφοιτοι)

• να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος σπουδών,
• να εκπληρώνετε τόσο τα κριτήρια επιλεξιμότητας https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydesstudent/erasmus/kritiria-epilogis
• όσο και τα κριτήρια που θέτει το Τμήμα σας:
Τμήμα Βιολογίας: https://www.uoc.gr/intrel/images/Tmima_Biologias.pdf
Τμήμα Χημείας: http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/Κριτήριαεπιλογής-εξερχόμενων-φοιτητών-Erasmus.pdf
Τμήμα Φυσικής: https://www.uoc.gr/intrel/images/Tmima_fysikis.pdf
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών:
https://www.uoc.gr/intrel/images/Tmima_epistimis_ypologiston.pdf
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών:
http://www.math.uoc.gr/ark/kritiria_epilogis2019.pdf
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών:
https://www.uoc.gr/intrel/images/Tmima_epistimis_texnologias_ulikon.pdf

Που μπορώ να πάω;

Για σπουδές:
Σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχει συνάψει διμερή
συμφωνία το Π.Κ. για την μετακίνηση φοιτητών.
Λίστα με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα:
https://www.uoc.gr/intrel/tmima-diethnwn-sxesewn/synergazomenaidrymata
Επιλέγετε 3 ιδρύματα υποδοχής, (το 1ο σε σειρά προτεραιότητας θα λάβει υπ᾽ όψιν του
το τμήμα διεθνών σχέσεων)

Πώς γίνεται η επιλογή των 3 ιδρυμάτων υποδοχής:
- Δίνετε προσοχή σε ποια γλώσσα διδάσκονται τα προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα
(στήλη Language of instruction 1), σε ποια γλώσσα τα μεταπτυχιακά (στήλη Language of
instruction 2) και σε ποιο κύκλο σπουδών (στήλη level of study) αναφέρονται.
-Επιβεβαιώνετε ότι έχετε αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της
γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής – min επίπεδο Β2 του Common European
Framework of Languages ή σε περίπτωση που δεν έχετε πχ πιστοποιητικό της αγγλικής
γλώσσας, αρκεί να έχετε περάσει τα μαθήματα (Ι, ΙΙ,ΙΙΙ) των αγγλικών στο τμήμα σας (θα
ζητηθεί βεβαίωση από την καθηγήτρια ξένης γλώσσας όπου θα χρειαστεί να την αναρτήσετε
στην αίτηση σας με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Επιλογή ιδρυμάτων υποδοχής για σπουδές
-Στη συνέχεια θα αναζητήσετε μέσω της ιστοσελίδας των ξένων ιδρυμάτων, τα προσφερόμενα
μαθήματα (σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αναζητήσετε θα επικοινωνήσετε μέσω e-mail με
το τμήμα διεθνών σχέσεων του ξένου πανεπιστημίου ή/και με τον υπεύθυνο του προγράμματος
Erasmus (Erasmus departmental coordinator) ώστε να σας ενημερώσει.
-Ο φοιτητής αφού ολοκληρώσει την έρευνα στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για τα
προσφερόμενα μαθήματα, συμβουλεύεται τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του τμήματος του και
συντάσσει τη συμφωνία μάθησης σπουδών του (learning agreement) δηλώνοντας τα μαθήματα
του ιδρύματος υποδοχής και τα μαθήματα που θα αναγνωριστούν από το τμήμα του Π.Κ. το
οποίο υπογράφεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο (έτσι κατοχυρώνεται η αναγνώριση των
μαθημάτων που θα περάσει ο φοιτητής). Η προετοιμασία περιλαμβάνει επίσης την επαφή με το
ξένο πανεπιστήμιο για να προετοιμαστεί το θέμα της διαμονής και πιθανόν για να
παρακολουθήσει ο φοιτητής μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας αμέσως πριν την περίοδο των
σπουδών. Το σύνολο των μαθημάτων ενός εξαμήνου δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 30 ECTS.
Παρατηρήσεις:
-Οποιαδήποτε αναθεώρηση μαθήματος της Συμφωνίας σπουδών κρίνεται απαραίτητη κατά την
άφιξη του φοιτητή στο ίδρυμα/φορέα υποδοχής, θα ολοκληρώνεται και θα επισημοποιείται
εντός ενός μήνα από την άφιξη του φοιτητή.
-Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού οι φοιτητές έχουν τη
δυνατότητα να δηλώνουν στο Τμήμα τους μαθήματα στα οποία είχαν εγγραφεί σε προηγούμενο
εξάμηνο της φοίτησής τους.

Για πρακτική άσκηση:
• Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος
ή ιδιωτικός οργανισμός (επιχείρηση, πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο,
πανεπιστημιακό νοσοκομείο), εκτός από:
• Α) Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και
οργανισμών εξειδικευμένου σκοπού
• Β) Οργανισμοί, ιδρύματα ή άλλο φορείς που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά
προγράμματα όπως οι Εθνικοί Οργανισμοί κάθε χώρας (π.χ. ο Εθνικός
Οργανισμός της Ελλάδας είναι το ΙΚΥ).
• Γ) Οργανισμοί υποδοχής που λειτουργούν ως φορείς-διαμεσολαβητές, οι οποίοι
υποδέχονται τον φοιτητή για πρακτική άσκηση αρχικά στο δικό τους φορέα και
εν συνεχεία προωθούν τον φοιτητή για πρακτική άσκηση σε διαφορετικό φορέα
για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης.
• Αναλυτικός κατάλογος μη επιλέξιμων ευρωπαϊκών φορέων για πρακτική άσκηση
είναι διαθέσιμος στους παρακάτω συνδέσμους: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/institutions-bodies_el, https://europa.eu/europeanunion/contact/institutions-bodies_en

Πώς μπορώ να βρω
φορέα υποδοχής;
• Με τη σύσταση (ίσως και μεσολάβηση) του ακαδ. Υπευθύνου ή κάποιου καθηγητή
από το τμήμα προέλευσης,
• Με προσωπική επικοινωνία σε υποψήφιους φορείς μέσω e-mail επισυνάπτοντας
ένα σύντομο βιογραφικό στα αγγλικά (τύπου Europass) και ένα motivation
letter(επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) περιγράφοντας συγκεκριμένες
αρμοδιότητες του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος του υποψήφιου. Το motivation
letter θεωρείται μία πλήρη επιστολή́ μέσα από την οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί
κατάλληλα η επιχειρηματολογία, η δομημένη σκέψη, η ικανότητα ευχέρειας λογού,
η ανάπτυξη τεχνικής ορολογίας ώστε να επιβεβαιώνει την επιστημονική επάρκεια
του υποψηφίου στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Προτείνεται επίσης η αναφορά
τυχόν επιπλέον προσόντων. Η συγκεκριμένη επιστολή θεωρείται σημαντικό όπλο
όπου θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του φορέα και θα τον πείσει να δει σοβαρά την
πρόταση του υποψήφιου φοιτητή για πρακτική άσκηση στο εργαστήριο του. Είναι
απαραίτητή η σύνταξη ενός περιεκτικού κειμένου όπου θα αναδεικνύεται η έντονη
θέληση του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση και κυρίως η διαθεσιμότητα του
οποιαδήποτε στιγμή για συνέντευξη πχ μέσω skype. Τέλος, συστήνεται ο
υποψήφιος να μην ξεχνάει να αναφέρει ότι η χρηματοδότηση του από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω του προγράμματος Erasmus είναι πολύ πιθανή.

Πώς μπορώ να βρω φορέα υποδοχής;
• Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε ιστοσελίδες αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης:
• Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συλλόγου φοιτητών ESN : http://erasmusintern.org/ όπως και του ESN του
Πανεπιστημίου Κρήτης: https://uoc.esngreece.gr/
• Πλατφόρμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής εύρεσης ευκαιριών για νέους
• https://ec.europa.eu/eures/droppin/el
• Πλατφόρμα leonet: https://leonet.joeplus.org/en/offers/

Παρατηρήσεις:
-Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Συμφωνίας πρακτικής άσκησης κρίνεται απαραίτητη κατά την άφιξη του φοιτητή στο ίδρυμα/φορέα
υποδοχής, θα ολοκληρώνεται και θα επισημοποιείται εντός 2 μηνών από την άφιξη του φοιτητή.
-Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν στο Τμήμα τους
μαθήματα στα οποία είχαν εγγραφεί σε προηγούμενο εξάμηνο της φοίτησής τους και να τα δώσουν μετά το πέρας της πρακτικής τους.
-Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο εσωτερικό δεν αναιρεί́ το δικαίωμα πραγματοποίησης πρακτικής στο
εξωτερικό. Τα δύο αυτά είδη πρακτικής αφορούν δύο διαφορετικά́ προγράμματα και λειτουργούν συμπληρωματικά.
-Κατά τη διάρκεια της αίτησης για πρακτική άσκηση δεν απαιτείται να έχει βρεθεί ο φορέας απασχόλησης. Παρέχουμε στους φοιτητές
με το τέλος της προκήρυξης και της αξιολόγησης των αιτήσεων διάστημα εύρεσης φορέα, συγκεκριμένα έως και τις 30/6/21. Μετά την
εύρεση του φορέα ο φοιτητής ενημερώνει τόσο τον ακαδημαϊκό του υπεύθυνο για την έγκριση της κινητικότητας όσο και το τμήμα
διεθνών σχέσεων.
-Ένας φοιτητής που έχει εγκριθεί για σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να χρησιμοποιήσει και το πρόγραμμα για πρακτική
άσκηση εφόσον η χρηματοδότηση του δεν θα ξεπερνά τους 12 μήνες. Το πρόγραμμα Erasmus + επιτρέπει στους φοιτητές να
μετακινηθούν τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση συνολικά́ για 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών.

Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση;
Η διαδικασία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά:

Στην ιστοσελίδα:
https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/prokiryksi-kinitikotitas
αναρτώ σε pdf μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά :
• Αν είμαι προπτυχιακός φοιτητής
• Φωτογραφία
• Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
• Αναλυτική Βαθμολογία (να περιέχει Μ.Ο και ECTS)

• Αν είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής
• Φωτογραφία
• Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
• Αναλυτική Βαθμολογία, και αν αυτή δεν υπάρχει, Βεβαίωση Σπουδών
• Φωτοαντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών

• Αν είμαι διδακτορικός φοιτητής
• Φωτογραφία
• Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
• Βεβαίωση Σπουδών
• φωτοαντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών
• φωτοαντίγραφο πτυχίου δεύτερου κύκλου σπουδών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φοιτητές της ΣΘΕΤΕ δεν υποχρεούνται να δηλώσουν στην αίτηση τους φορέα για πρακτική,
ούτε βιογραφικό.

Ολοκλήρωση υποβολής αίτησης
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών
στη συνέχεια οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι αξιολογούν τις αιτήσεις των
τμημάτων τους και κοινοποιούν στο τμήμα διεθνών σχέσεων την τελική
λίστα κατάταξης τους.
Η λίστα κατάταξης ανά τμήμα κοινοποιείται στους αιτούντες φοιτητές
και αναρτείται στην ιστοσελίδα του τμήματος διεθνών σχέσεων.
Τέλος, το τμήμα διεθνών σχέσεων θα κοινοποιήσει στους φοιτητές που
εγκρίθηκαν για μετακίνηση σπουδών ή/και πρακτικής, τα δικαιολογητικά
τα οποία πρέπει να συμπληρώσουν σχεδόν ενάμιση μήνα πριν την
προγραμματισμένη αναχώρηση τους.
Η περίοδος χρονικής διάρκειας που μπορούν να μετακινηθούν οι
εγκεκριμένοι φοιτητές του ακαδ. έτους 2021 - 22 είναι από την 1η Ιουλίου
2021 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι της ΣΘΕΤΕ για το
προγράμμα Erasmus :

Τμήμα Βιολογίας: Καθ.Κρίτων Καλαντίδης:kriton@imbb.forth.gr
Τμήμα Χημείας: Καθ. Αθανάσιος Κουτσολέλος: acoutsol@uoc.gr

Τμήμα Φυσικής: Καθ. Ανδρέας Ζέζας:azezas@uoc.gr
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών:
Καθ.Μαρία Παπαδοπούλη: mgp@ics.forth.gr
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών:
Αναπλ.Καθ.Σταύρος Κομηνέας:komineas@uoc.gr
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών:
Αναπλ.Καθ. Μαρία Χατζηνικολαίδου:mchatzin@materials.uoc.gr

ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System
(Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων)
Οι ECTS μονάδες μετρούν το συνολικό φόρτο εργασίας του φοιτητή.
1 ακαδημαϊκό έτος αντιστοιχεί με 60 ECTS ή 1500 – 1800 ώρες εργασίας.
1 ECTS αντιστοιχεί με 25 – 30 ώρες.
Ο φοιτητής ERASMUS ο οποίος πάει για σπουδές, πρέπει να δηλώσει και
να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών με
30 ECTS ανά εξάμηνο ή
20 ECTS ανά τρίμηνο.
Το αντίστοιχο ισχύει και για την πρακτική άσκηση Erasmus.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Δεν προσμετρούνται όλα τα ECTS για τη λήψη πτυχίου αλλά ορισμένα απ᾽
αυτά πάντα σύμφωνα με τα κριτήρια του κάθε τμήματος, τα υπόλοιπα
αναγράφονται στο παράρτημα διπλώματος.

Αποτελέσματα-Οφέλη της
περιόδου ERASMUS
• Αυξάνεις τα ουσιαστικά και τυπικά σου προσόντα αφού:
• Αποκτάς την εμπειρία της παραμονής σε ένα διαφορετικό
πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον
• Βελτιώνεις την γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας
• Γνωρίζεις ένα άλλο σύστημα σπουδών
• Ενισχύεις την προοπτική μεταπτυχιακών
σπουδών στο ίδιο ή σε άλλο πανεπιστήμιο
• Εφαρμόζεις τις θεωρητικές σου γνώσεις στην πράξη
• Αποκτάς πολύτιμες εμπειρίες στον εργασιακό χώρο
• Αυξάνεις τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό

To Erasmus στην εποχή του Covid-19
• Η πρόσφατη πανδημία Covid-19 επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τις μετακινήσεις των φοιτητών με το πρόγραμμα Erasmus+. Από την αρχή της
πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις Εθνικές Μονάδες του προγράμματος Erasmus+ προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα
δεδομένα αποσαφηνίζοντας και απλουστεύοντας την εφαρμογή ή και τις διαδικασίες όπου αυτό είναι απαραίτητο. Παραμένει προτεραιότητα η
ασφάλεια και η προστασία όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ με πλήρη τήρηση όλων των μέτρων περιορισμού που
λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.
• Σε αυτό το πνεύμα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει τους δικαιούχους του Προγράμματος να βρουν
λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν από την πανδημία. Μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα επιτρέπει την κινητικότητα των φοιτητών, εφόσον αυτό
είναι αποδεκτό και στις χώρες και στους φορείς υποδοχής και είναι σε ετοιμότητα να προσαρμοστεί σε τυχόν νέα μέτρα και περιορισμούς.
•

Η χρηματοδότηση ισχύει για φοιτητές που ενώ μετακινούνται στη χώρα υποδοχής παρακολουθούν τα προσφερόμενα μαθήματα του ξένου
ιδρύματος διαδικτυακά.

•

Συνιστάται οι φοιτητές/τριες να συμβουλεύονται επίσημες ιστοσελίδες https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019?gclid=Cj0KCQiA34OBBhCcARIsAG32uvMYkK54Z9HLPmYNpR1nuBvEOyKiGsN_NEQQE1ekx-FgJLl9EGokBqAaAmbnEALw_wcB για να
ενημερώνονται για θέματα ασφαλείας,

• την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα προορισμού: https://reopen.europa.eu/el/map/IRL/5006
• και την κατάσταση στα Πανεπιστήμια που τους/τις ενδιαφέρουν: https://covid.uni-foundation.eu
• Blended mobilities / μεικτή κινητικότητα
• Η συνδυασμένη/μεικτή (blended) κινητικότητα αποτελεί ένα νέο τύπο κινητικότητας, ο οποίος ενθαρρύνεται στην εποχή της πανδημίας, καθώς
προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασμού φυσικής και εικονικής μετακίνησης, όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την φυσιολογική εξέλιξη της
δραστηριότητας.
• Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προβλεφθεί διάστημα ελάχιστης φυσικής κινητικότητας (για σπουδές ελάχιστο επιλέξιμο διάστημα 3 μηνών
και για πρακτική άσκηση ελάχιστο επιλέξιμο διάστημα 2 μηνών). Ωστόσο, το αν θα καταστεί εφικτή η υλοποίηση της φυσικής κινητικότητας
εξαρτάται από τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες στο φορέα και στη χώρα υποδοχής. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η διάρκεια της περιόδου
φυσικής κινητικότητας μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί και να αντικατασταθεί από μία περίοδο εικονικής κινητικότητας.
• Χρηματοδότηση σε μεικτές κινητικότητες: Σε περίπτωση εικονικής κινητικότητας, είτε για όλο το διάστημα της μετακίνησης είτε για μέρος αυτής,
ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα δεν λαμβάνει επιχορήγηση και οι δαπάνες για έξοδα ταξιδίου και ατομικής υποστήριξης δεν είναι επιλέξιμες.
Δικαίωμα επιχορήγησης υπάρχει μόνο για το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό, από τη στιγμή έναρξης της περιόδου φυσικής κινητικότητας,
ακόμα και εάν ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα παρακολουθήσει διαδικτυακά τη δραστηριότητα στη χώρα υποδοχής.
•

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο Ηράκλειο
Υπεύθυνη
για τη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών:

• Ευγενία Σκουντάκη
• e-mail: evgenia.skountaki@uoc.gr
• Τηλ.: 6944 102774
https://www.uoc.gr/intrel/index.php?lang=el

