Ανακοίνωςθ
προσ το διδακτικό και διοικθτικό προςωπικό του Πανεπιςτθμίου μασ για τθ ςυμμετοχι του
ςτο “Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεκνισ Κινθτικότθτα
( Erasmus+ International Credit Mobility Programme)
Ακαδ. ΄Ετουσ 2016-2017 με παράταςθ ζωσ και τθν 31/7/2018”
Ανακοινϊνεται ότι το Ίδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν ενζκρινε για το ΟΠΑ την παράταςη του Προγράμματοσ
Εrasmus+ International Credit Mobility, Ακαδ. ϋΕτουσ 2016-2017 ζωσ και την 31/07/2018. Στο πλαίςιο του
Προγράμματοσ προςφζρονται οι παρακάτω υποτροφίεσ Erasmus+ κινητικότητασ προςωπικοφ για διδαςκαλία και
για επιμόρφωςη:
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7 ημζρεσ
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Διδακτικό / Διοικητικό
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1

7 ημζρεσ

1.100€
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2.220 €

2

7 ημζρεσ/άτομο
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160 €/άτομο

1.480€
/άτομο
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Διδακτικό προςωπικό για
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1

7 ημζρεσ

820€

160 €

1.940 €

2

7 ημζρεσ

1.100€ /άτομο

160 €/άτομο

2.220€
/άτομο

Διδακτικό προςωπικό για
διδαςκαλία

1

7 ημζρεσ

820€

160 €

1.940 €

Διδακτικό/ Διοικητικό
προςωπικό για
επιμόρφωςη

1

7 ημζρεσ

820€

160 €

1.940 €

ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ
Nanyang
Business School,
NTU

ΚΑΝΑΔΑ
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Διδακτικό προςωπικό για
διδαςκαλία

Για τη μετακίνηςη του διδακτικοφ προςωπικοφ για διδαςκαλία / επιμόρφωςη απαιτείται αίτηςη προσ το Τμήμα,
ςτο οποίο ανήκουν, και ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ προσ ζγκριςη τησ απουςίασ του διδάςκοντοσ. Δίνεται
προτεραιότητα ςτουσ διδάςκοντεσ οι οποίοι είναι υπεφθυνοι για τη ςυγκεκριμζνη ςυνεργαςία, διδάςκουν
μαθήματα ςτην αγγλική γλϊςςα, ςτουσ Συντονιςτζσ Erasmus+ καθϊσ και ςε αυτοφσ που δεν ζχουν
ξαναςυμμετάςχει ςτο Πρόγραμμα ςτο πρόςφατο παρελθόν.
Tο διοικητικό προςωπικό, τα μζλη ΕΔΙΠ, τα μζλη ΕΤΕΠ και οι υποψήφιοι με την ιδιότητα του ΙΔΟΧ ή του
ςυμβαςιοφχου ζργου που επιθυμοφν να μετακινηθοφν για επιμόρφωςη με το Πρόγραμμα θα πρζπει να υποβάλουν
ςτο Γραφείο Erasmus+ τα εξήσ δικαιολογητικά:






ςυμπληρωμζνη και υπογεγραμμζνη αίτηςη ςυμμετοχήσ (Για την αίτηςη πατήςτε ΕΔΩ)
ςυμπληρωμζνη και υπογεγραμμζνη φόρμα ςτην οποία να περιγράφεται το αντικείμενο εργαςίασ του
ενδιαφερόμενου και τα προβλεπόμενα οφζλη από την κινητικότητα που επιθυμεί να πραγματοποιήςει
ςυνοδευόμενη από την ζγγραφη ζγκριςη του προϊςταμζνου
πιςτοποιητικό γλωςςομάθειασ (απαιτείται το ελάχιςτο απαιτοφμενο επίπεδο γλωςςομάθειασ ςφμφωνα με
το CEFR)
Αντίγραφο ςφμβαςησ εργαςίασ ή ζργου για τουσ υποψήφιουσ με την ιδιότητα του ΙΔΟΧ ή του
ςυμβαςιοφχου ζργου

Για το διοικητικό προςωπικό, τα μζλη ΕΔΙΠ, τα μζλη ΕΤΕΠ και τουσ υποψήφιουσ με την ιδιότητα του ΙΔΟΧ ή του
ςυμβαςιοφχου ζργου τα κριτήρια ςυμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:
 Συνάφεια του αντικειμζνου τησ εργαςίασ με το αντικείμενο τησ επιμόρφωςησ.
 Επαρκήσ γνϊςη τησ γλϊςςασ ςτην οποία πραγματοποιείται η επιμόρφωςη. (Ελάχιςτο επίπεδο γνϊςησ
ξζνησ γλϊςςασ θεωρείται το B2)
 Σφμφωνη γνϊμη του Προϊςταμζνου του υπαλλήλου.
 Προτεραιότητα δίνεται ςε όςουσ ζχουν τη μικρότερη ςυμμετοχή ςτο πρόγραμμα κινητικότητασ ςε
προηγοφμενα ζτη.
 Προτεραιότητα δίνεται ςτουσ υπαλλήλουσ που αςχολοφνται με τη διοικητική υποςτήριξη του
Προγράμματοσ Erasmus+ και ςυμμετζχουν ενεργά ςτη λειτουργία του.
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για τη διαδικαςία υποβολήσ και ζγκριςησ αιτημάτων του διοικητικοφ προςωπικοφ,
μελϊν ΕΔΙΠ και μελϊν ΕΤΕΠ του Πανεπιςτημίου καθϊσ και χορήγηςησ άδειασ για μετακίνηςη ςτο πλαίςιο του
Προγράμματοσ «Erasmus+» μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
Η διάρκεια τησ κινητικότητασ για διδαςκαλία είναι 5 ςυνεχόμενεσ εργάςιμεσ ημζρεσ με τουλάχιςτον 8 ϊρεσ
διδαςκαλίασ ςυνολικά. Η υποτροφία καλφπτει τισ ημζρεσ διδαςκαλίασ καθϊσ και τισ ημζρεσ ταξιδιοφ (1 ημζρα
ταξιδιοφ προσ το Ίδρυμα Υποδοχήσ και 1 ημζρα ταξιδιοφ προσ το Ίδρυμα Προζλευςησ).
Η διάρκεια τησ κινητικότητασ για την επιμόρφωςη του διδακτικοφ/διοικητικοφ προςωπικοφ είναι 5 ςυνεχόμενεσ
εργάςιμεσ ημζρεσ. Η υποτροφία καλφπτει τισ ημζρεσ επιμόρφωςησ καθϊσ και τισ ημζρεσ ταξιδιοφ (1 ημζρα
ταξιδιοφ προσ το Ίδρυμα Υποδοχήσ και 1 ημζρα ταξιδιοφ προσ το Ίδρυμα Προζλευςησ).
Η επιλζξιμη περίοδοσ για το “Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνήσ Κινητικότητα (International Credit Mobility Programme)
Ακαδ. ϋΕτουσ 2016-2017 με παράταςη ζωσ και την 31/7/2018” λήγει την 31 Ιουλίου 2018, οπότε πρζπει όλοι οι
διακινοφμενοι να ζχουν επιςτρζψει ςτην Αθήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να αποςτείλουν ηλεκτρονικϊσ τα απαραίτητα δικαιολογητικά ςτο Γραφείο
Erasmus+ (κα. Ζλενα Κανδεράκη, τηλ. 2108203250, email: elka@aueb.gr) το αργότερο μζχρι και τθν 31θ
Οκτωβρίου 2017.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017
Γραφείο Erasmus+ ΟΠΑ

