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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+
Erasmus+
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΕRASMUS +
Το πρόγραμμα ERASMUS+ δίνει έμφαση στην Ευρωπαϊκή διάσταση των σπουδών,
ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Δίνει τη δυνατότητα
σε φοιτητές να φοιτήσουν για 1 ως 2 εξάμηνα σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να επωφεληθούν από τα αντικείμενα σπουδών σε ξένα πανεπιστήμια, να
μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της ξένης γλώσσας του κράτους υποδοχής τους,
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τον πολιτισμό του, να κάνουν διεθνείς επαφές
κ.ά κ.α.. Οι νέοι εφοδιάζονται έτσι με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και
διεθνή εμπειρία που θα τους φανεί χρήσιμη στη μετέπειτα επαγγελματική τους
πορεία αλλά και τη ζωή τους γενικότερα.
Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως. Οι φοιτητές
επιλέγουν μαθήματα αντίστοιχου φόρτου εργασίας και αντίστοιχων μονάδων ECTS
με αυτά που θα είχαν στο δικό μας πρόγραμμα σπουδών κατά το διανυόμενο εξάμηνο
και υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα στο παν/μιο του εξωτερικού και
να προσέλθουν στις εξετάσεις. Τα μαθήματα στα οποία ανταποκρίθηκαν με επιτυχία
αναγνωρίζονται και αντικαθιστούν αντίστοιχα μαθήματα του δικού μας
προγράμματος σπουδών.
Επιλέξιμες δραστηριότητες στο εξωτερικό
Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+ που αφορούν τους φοιτητές, είναι οι
ακόλουθες :
Α. Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές
Β. Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση (Era-Places)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτητές είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Τμήμα
Περιφερειακής Ανάπτυξης, στον προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό κύκλο
σπουδών.



A.Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές Κριτήρια Επιλογής
1. Προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες
1.1 Προϋποθέσεις
Πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές δεν είναι επιλέξιμοι.
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Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε
μαθήματα του πρώτου έτους που αντιστοιχούν σε 30-40 μονάδες ECTS.
Γλωσσική επάρκεια στο επίπεδο που απαιτεί το Ίδρυμα υποδοχής (ως προς τις
γλώσσες που απαιτεί το Ίδρυμα υποδοχής).
Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο
υποψήφιος πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο 6,5 (έξη και πενήντα εκατοστά).
Ένδειξη υψηλών κινήτρων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Κριτήρια μοριοδότησης-επιλογής των προπτυχιακών φοιτητών:
Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή 36.
Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενο επί
συντελεστή 1.
Επιπλέον ξένες γλώσσες, πέραν αυτών που απαιτεί το Ίδρυμα υποδοχής: 1 μόριο για
κάθε επιπλέον γλώσσα
Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών που συμμετέχουν για
πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Οι λοιπές αιτήσεις εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρξουν
αδιάθετες θέσεις.
2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές
2.1 Προϋποθέσεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν φόρτο εργασίας σε μονάδες ECTS αντίστοιχο
μέρους ή ολόκληρης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ή/και φόρτο
εργασίας αντίστοιχο μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος που
παρακολουθούν, ανάλογα με τη σχετική Βεβαίωση που θα χορηγηθεί από τον
Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
Στη Βεβαίωση του Διευθυντή πρέπει να αναφέρεται ότι εγκρίνεται η
μετάβαση του μεταπτυχιακού φοιτητή στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος
ERASMUS+ και ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει
μέρος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (με τις ακριβείς μονάδες ECTS)
και θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.
2.2. Κριτήρια Επιλογής
Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη
α) το εξάμηνο φοίτησης (προηγούνται όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο
εξάμηνο σπουδών) και
β) η ακαδημαϊκή επίδοση.
3. Υποψήφιοι διδάκτορες
3.1. Προϋποθέσεις
Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν τη
δυνατότητα να μεταβούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος
ERASMUS+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος της ερευνητικής τους
εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή Βεβαίωσης του επιβλέποντος
Καθηγητή στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της εκπονούμενης διδακτορικής
διατριβής και η έγκριση της Επιτροπής εποπτείας για μετάβαση του υποψήφιου
διδάκτορα στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος. Στη Βεβαίωση του
επιβλέποντος πρέπει να αναφέρεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο
υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας (χωρίς ECTS) για την
εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των
σπουδών του.
3.2 Κριτήρια Επιλογής
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Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κατατεθείσα Έκθεση
αξιολόγησης των πεπραγμένων του υποψήφιου διδάκτορα που έχει υποβληθεί από
την τριμελή επιτροπή εποπτείας της διδακτορικής διατριβής.


Β. Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση (Era-Places)
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι:
o Προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες
o Μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες
o Υποψήφιοι διδάκτορες, που είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο
o Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες φοιτητές/φοιτήτριες, τόσο σε προπτυχιακό όσο και
σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η έγκριση των αιτήσεων καθώς και η υπογραφή της
«Συμφωνίας Μάθησης» (Learning Agreement) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά το
τελευταίο έτος της φοίτησής τους. Η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους.

1.1 Προπτυχιακοί Φοιτητές και φοιτήτριες
1.1.1. Προϋποθέσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι φοιτητές/φοιτήτριες:
1. Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
2. Έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 120
ECTS
3. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι συμβατό με κάποιο γνωστικό
αντικείμενο του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης
4. Κατέχουν πιστοποιητικό της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή του φορέα
υποδοχής επιπέδου Β2
Παράλληλα, μοριοδοτούνται τα παρακάτω κριτήρια ως εξής:
 Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξεταζόμενων μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενο επί
συντελεστή 1.
 Μέσος όρος βαθμολογίας επιτυχώς εξεταζόμενων μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενος επί
συντελεστή 1.
1.1.2. Κριτήρια Επιλογής
Η διαδικασία αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και
προκηρύξεις που αναρτώνται από το γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
(https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/) και από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=3174&id=3344&lang=el) (πρώην ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ).
Πρόσθετα κριτήρια επιλογής του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1. Προτεραιότητα για
επιλογή έχουν οι φοιτητές που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα, και 2. Έχουν
τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας.
1.1.3. Αναγνώριση Πρακτικής Άσκησης σε προπτυχιακό επίπεδο
Όσοι και όσες προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες ολοκληρώσουν επιτυχώς την
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERA-PLACES θα θεωρηθούν επιτυχόντες του υποχρεωτικού
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μαθήματος "Πρακτική Άσκηση" του 8ου εξαμήνου με τις μονάδες ECTS που προβλέπει ο
αντίστοιχος Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης
από το προπτυχιακό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, μετά την
ολοκλήρωση της περιόδου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Πρακτικής Άσκησης
(Traineeship Certificate) από το φορέα υποδοχής, το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
προβαίνει στην αναγνώριση της περιόδου Πρακτικής Άσκησης.

1.2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές
1.2.1. Προϋποθέσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες:
1. Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/ες στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
2. Έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 ECTS
3. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι συμβατό με κάποιο γνωστικό
αντικείμενο των ΠΜΣ του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης
4. Κατάθεση βεβαίωσης έγκρισης από τον Διευθυντή του ΠΜΣ
1.2.2. Κριτήρια Επιλογής
Η διαδικασία αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και
προκηρύξεις που αναρτώνται από το γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
(https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/) και από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(πρώην
ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ)
(http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=3174&id=3344&lang=el).
Πρόσθετα κριτήρια επιλογής του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης:
1. Προτεραιότητα για επιλογή έχουν οι φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει περισσότερες
ECTS μονάδες και 2. Έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοτιμίας οι
αιτήσεις εξετάζονται από αρμόδια επιτροπή του ΠΜΣ.
1.2.3. Αναγνώριση Πρακτικής Άσκησης
Χορηγείται πιστοποιητικό εκπόνησης πρακτικής άσκησης.

1.3. Υποψήφιοι Διδάκτορες
1.3.1. Προϋποθέσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι υποψήφιοι διδάκτορες:
1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Περιφερειακής Ανάπτυξης
2. Υποβάλουν ενυπόγραφη έγκριση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην
οποία να αιτιολογούνται με σαφήνεια: (α) η υψηλή συνάφεια μεταξύ του
αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης και της θεματολογίας της διδακτορικής
έρευνας και (β) η προστιθέμενη αξία που θα προκύψει για την εξέλιξη της
διδακτορικής έρευνας από την εμπλοκή του υποψήφιου στην συγκεκριμένη
Πρακτική Άσκηση
1.3.2. Κριτήρια Επιλογής
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Η διαδικασία αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και
προκηρύξεις που αναρτώνται από το γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
(https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/) και από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=3174&id=3344&lang=el) (πρώην ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ).
Πρόσθετα κριτήρια επιλογής του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1) Δημοσιευμένα
άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση, 2) Δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή
επιστημονικά συνέδρια με κρίση.
1.3.3. Αναγνώριση Πρακτικής Άσκησης
Χορηγείται πιστοποιητικό εκπόνησης πρακτικής άσκησης.
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