ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 -2020
(ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΟΠΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για Πρακτική Άσκηση Erasmus+
στο εξωτερικό και κριτήρια επιλογής φοιτητών για το έτος 2019 - 2020
Προσοχή: Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται εφόσον το ενδιαφέρον των υποψηφίων
φοιτητών (δηλαδή ο αριθμός των αιτήσεων) είναι ίσος με τον αριθμό των
διαθέσιμων θέσεων για πρακτική στο εξωτερικό
Βήμα 1ο: Συγκέντρωση όλων των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και ταξινόμηση
ανά τμήμα. Σημειώνεται πως στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο
φοιτητές οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει προηγουμένως με τον ακαδημαϊκό
συντονιστή Erasmus+ του τμήματός τους (βλ. ονομαστική κατάσταση στο τέλος της
ανακοίνωσης), και έχουν διασφαλίσει έγκριση της κινητικότητάς τους στην
επιχείρηση ή τον οργανισμό υποδοχής.
Προκειμένου να είναι αναλογική η κατανομή των θέσεων, ακολουθείται η εξής
διαδικασία:
Έστω ότι υπάρχουν 10 διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση, και το ενδιαφέρον
των φοιτητών ανά τμήμα είναι το ακόλουθο:
Τμήμα

Αριθμός
Αιτήσεων

ΟΙΚ
ΔΕΟΣ

23
12

Αναλογία
επί
του συνόλου του
πληθυσμού των
ενδιαφερομένων
0,2
0,1
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Αναλογία επί
του συνόλου
των θέσεων
(10 θέσεις)
2
1

ΟΔΕ
ΜΑΡΚ
ΔΕΤ
ΠΛΗΡ
ΣΤΑΤ
ΛΟΧΡΗ
ΣΥΝΟΛΟ

32
7
13
7
0
12
106

0,3
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
1

3
1
1
1
0
1
10

Ουσιαστικά λοιπόν οι θέσεις μοιράζονται αναλογικά στους φοιτητές ανά τμήμα
βάσει της εκπροσώπησής τους στο σύνολο των αιτήσεων ενδιαφέροντος κάτι που
είναι αρκετά δημοκρατικό καθώς τα μεγαλύτερα τμήματα εκ των πραγμάτων θα
έχουν και μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Σε περίπτωση που υπάρχουν αιτήσεις και
μεταπτυχιακών φοιτητών, ο επιμερισμός των θέσεων γίνεται σε πρώτη φάση ανά
επίπεδο σπουδών και στη συνέχεια ανά τμήμα (στην περίπτωση των προπτυχιακών
φοιτητών) και ανά μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Βήμα 2ο: Στη συνέχεια, το Γραφείο Erasmus+ κατατάσσει σε λίστα προτεραιότητας
τους φοιτητές ανά τμήμα, βάσει μοριοδότησης που προκύπτει από τον παρακάτω
αλγόριθμο:
Βαθμολογία υποψηφίου= Μ.Ο. βαθμολογίας*10+ Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας
στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση (Α1=1, Α2=2, Β1 = 3, Β2=4,
κοκ)*5-αριθμός χρωστούμενων μαθημάτων*5
Παράδειγμα: υποψήφιος με Μ.Ο. 7, B2 γνώση αγγλικών, τεταρτοετής που δεν
χρωστά μαθήματα συγκεντρώνει 7*10+4*5-0=70+20-0=90 μόρια. Αντίστοιχα,
υποψήφιος με Μ.Ο. 6,5, γνώση αγγλικών Β1, 5 χρωστούμενα μαθήματα
συγκεντρώνει 65+15-25=55 μόρια.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα δίνεται σε άτομα που δεν έχουν
συμμετάσχει στο παρελθόν σε αντίστοιχο πρόγραμμα. Εάν το κριτήριο αυτό δεν
μπορεί να εφαρμοστεί (π.χ. δεν έχει μετακινηθεί κανείς εκ των 2 υποψηφίων με
την ίδια μοριοδότηση στο παρελθόν), τον τελικό λόγο έχει ο Ακαδημαϊκός
Yπεύθυνος Erasmus+ του τμήματος, ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση.
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Επίσης, υποψήφιοι που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. ΑμεΑ)
έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των υπολοίπων υποψηφίων της ίδιας
κατηγορίας (δηλαδή των συμφοιτητών τους από το ίδιο τμήμα).
Η τελική επιλογή των φοιτητών που θα μετακινηθούν από το κάθε τμήμα γίνεται
από τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus+ του τμήματος, με τη στήριξη του
Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου και επικυρώνεται με την υπογραφή του
Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships.

Βήμα 3ο: Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα μοριοδότησης, δίνεται
ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει
τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών του προκειμένου να διασφαλίσει την
θέση του στο πρόγραμμα κινητικότητας που υπέβαλε αίτηση. Το διάστημα αυτό
ορίζεται από το Γραφείο Erasmus+ και δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τις
χρηματοδοτικές ροές και το ενδιαφέρον των υποψηφίων, αλλά σε κάθε περίπτωση
όλοι οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την ακριβή προθεσμία έγκαιρα. Σε
περίπτωση

που

κάποιος

υποψήφιος

δεν

προσκομίσει

τα

απαραίτητα

δικαιολογητικά εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, χάνει την προτεραιότητά
του και την θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος βάσει του
ενιαίου πίνακα μοριοδότησης. Εξυπακούεται πως ισχύει ο κανόνας της τελικής
επικύρωσης της κινητικότητας από τον ακαδημαϊκό συντονιστή, όπως περιγράφηκε
στο προηγούμενο βήμα.
Ειδικές περιπτώσεις-εξαιρέσεις εφαρμογής της διαδικασίας επιλογής
•

Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον των υποψηφίων φοιτητών (δηλαδή ο
αριθμός των αιτήσεων) δεν υπερκαλύπτει τον αριθμό των διαθέσιμων
θέσεων για πρακτική στο εξωτερικό, τότε η διαδικασία της μοριοδότησης
δεν πραγματοποιείται. Ωστόσο, θεωρείται αυτονόητο πως η πρακτική που
θα πραγματοποιήσει ο κάθε φοιτητής είναι σχετική με το επιστημονικό του
αντικείμενο, κάτι το οποίο διασφαλίζει ο ακαδημαϊκός συντονιστής
Erasmus+ του τμήματός του, ο οποίος υπογράφει και το Learning Agreement
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του φοιτητή. Επίσης, κατ’ελάχιστο ο φοιτητής θα πρέπει να έχει
συμπληρώσει το 3ο έτος σπουδών και να μπορεί να προσκομίσει
αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιήσει την
πρακτική του. Φοιτητές οι οποίοι δεν πληρούν τις 2 ανωτέρω προϋποθέσεις
αποκλείονται από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
•

Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές περιπτώσεις ακυρώσεων φοιτητών
προς το τέλος του ακαδημαϊκού έτους (είτε λόγω ανωτέρας βίας είτε λόγω
αμέλειας των φοιτητών να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η λίστα μοριοδότησης με επιτυχόντες και επιλαχόντες, και
υπάρχει σημαντικό αδιάθετο κονδύλι, το οποίο δημιουργεί αυξημένο
κίνδυνο για την μη-απορροφητικότητα της χορηγηθείσας από το ΙΚΥ
οικονομικής επιχορήγησης για μετακίνηση φοιτητών για πρακτική άσκηση
στο εξωτερικό, τότε η διαδικασία της μοριοδότησης παρακάμπτεται και
προωθούνται για πρακτική στο εξωτερικό όσοι φοιτητές προσκομίσουν όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγκαιρα. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι 2
βασικές προϋποθέσεις (έτος σπουδών και γνώση ξένης γλώσσας) που
προαναφέρθηκαν.
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Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Erasmus+ Τμημάτων
1.Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη
τηλ. 210-8203 447, e-mail: miaouli@aueb.gr
2.Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Κωνσταντίνου
τηλ. 210 8203 197, e-mail: pkonstantinou@aueb.gr
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μήλλιου Χρυσοβαλάντου Βασιλική
τηλ. 210 8203 380, e-mail: cmilliou@aueb.gr
3.Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης
τηλ. 210 8203 923, e-mail: kkassima@aueb.gr
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Μανωλόπουλος
τηλ.210 8203 143, email: dmanolop@aueb.gr
4.Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αποσπόρη Ελένη
τηλ. 210-8203 141, e-mail: apospori@aueb.gr
5.Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Επίκουρος Καθηγήτης Ευθύμιος Δεμοιράκος (Α-Λ)
τηλ. 210-8203 442, e-mail: demirakos@aueb.gr
Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Χαλαμανδάρης (Μ- Ω)
τηλ. 210-8203 392, e-mail: gchalamandar@aueb.gr
6.Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη
τηλ. 210-8203 559, e-mail: ivoudour@aueb.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής Αδάμ Βρεχόπουλος
τηλ. 210-8203 804, e-mail: avrehop@aueb.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής Κλας Έρικ Σόντερκβιστ
τηλ. 210-8203 679, e-mail: soderq@aueb.gr
7.Πληροφορικής
Επίκουρη Καθηγήτρια Ευγενία Φουστούκου
τηλ. 210-8203 577, e-mail: eugenie@aueb.gr
8.Στατιστικής
Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος
τηλ. 210-8203 801, e-mail: ayannaco@aueb.gr
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά
τηλ. 210-8203 521, email: livada@aueb.gr
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Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
Στάδιο υποβολής αίτησης:
1) Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
2) Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία που να φαίνεται και ο Μέσος όρος των
μαθημάτων του φοιτητή.
3) Αντίγραφο πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιήσει
την πρακτική του.
Στάδιο έναρξης πρακτικής άσκησης (αφού έχει επιλεγεί ο φοιτητής και έχει βρει
φορέα απασχόλησης):
1) Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης – Έγγραφο ΙΚΥ.
2) Συμφωνία

Πρακτικής

Άσκησης

(Erasmus+

Learning

Agreement

for

Traineeships).
3) Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ή ιδιωτικού
ασφαλιστηρίου (και απόδειξη εξόφλησης αυτού) το οποίο να παρέχει πλήρη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να έχει ισχύ στη χώρα που θα
πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης.
4) Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας (και απόδειξη εξόφλησης αυτής) που
αφορά α) Προσωπικό ατύχημα (κάλυψη και για περίπτωση εργατικού
ατυχήματος), β)Αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Η ιδιωτική ασφάλεια θα
πρέπει να καλύπτει το πλήρες διάστημα της πρακτικής άσκησης και να έχει
ισχύ στην χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
5) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6) Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας στο οποίο ο μετακινούμενος είναι
τουλάχιστον συνδικαιούχος (αν όχι ο μοναδικός δικαιούχος) κατά προτίμηση
Εθνικής Τράπεζας (για αποφυγή κρατήσεως προμήθειας).
Σε περίπτωση που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν είναι πολίτες της Ε.Ε., θα
πρέπει να διαθέτουν άδεια εργασίας εντός της Ε.Ε. (που αποδεικνύεται με τη
σχετική βίζα στο διαβατήριό τους).
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