ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+, ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΓΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ! ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ!
Ι. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα ERASMUS+ για κινητικότητα για σκοπούς φοίτησης και
πρακτικής άσκησης έχουν όλοι οι εγγεγραµµένοι φοιτητές του Πανεπιστηµίου Frederick,
πλήρους φοίτησης σε προπτυχιακό, µεταπτυχιακό, και διδακτορικό επίπεδο, καθώς και οι
απόφοιτοι του κάθε επιπέδου σπουδών.
Οι φοιτητές δικαιούνται να συµµετέχουν στο πρόγραµµα για φοίτηση αφού συµπληρώσουν το
πρώτο έτος σπουδών τους, για πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών
από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών τους, ενώ όσοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησής
τους µπορούν να υποβάλουν αίτηση, ώστε να µπορέσουν να µεταβούν στο εξωτερικό µετά την
αποφοίτηση τους µέσα σε µέγιστο διάστηµα 12 µηνών.
Προτεραιότητα θα δίνεται στους φοιτητές που δεν έχουν ξανασυµµετάσχει σε προγράµµατα
τοποθέτησης.
Επιπλέον, ο κάθε ενδιαφερόµενος/η θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι η συµµετοχή του/της σε
προηγούµενη τοποθέτηση ή περίοδο σπουδών κάτω από το πρόγραµµα Erasmus+ θα
αφαιρείται από τη µέγιστη διάρκεια τοποθέτησης που είναι 12 µήνες.
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (SPRING 2015):
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για κινητικότητα µε σκοπό τις σπουδές (learning mobility)
µπορούν να µεταβούν µόνο σε Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο), το
οποίο ήδη έχει υπογράψει ∆ιαπανεπιστηµιακή – ∆ιµερή Συµφωνία (inter-institutional
agreement) µε το ίδιο Τµήµα προέλευσής τους στο Πανεπιστήµιο Frederick, από 3 έως 12
µήνες. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφτούν στην ιστοσελίδα,
http://www.frederick.ac.cy/mobility/images/Inter_institutional_agreements.pdf, τον πίνακα µε τις
∆ιµερείς Συµφωνίες του Πανεπιστηµίου Frederick για το 2014-2020 ή να επικοινωνήσουν µε το
γραφείο Κινητικότητας προτού δηλώσουν συµµετοχή.
Α. Αναγνώριση περιόδου σπουδών:
Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό, αναγνωρίζεται πλήρως από το Πανεπιστήµιο Frederick,
αφού ο φοιτητής Erasmus+ εφοδιάζεται µε την υπογεγραµµένη Συµφωνία Σπουδών (Learning
Agreement for studies), το περιεχόµενο της οποίας έχει προσυµφωνηθεί µεταξύ του φοιτητή,
του Ιδρύµατος υποδοχής και του Πανεπιστηµίου Frederick, σχετικά µε το περιεχόµενο και τις
απαιτήσεις των µαθηµάτων που θα παρακολουθήσει στο Ίδρυµα υποδοχής ή το ερευνητικό

έργο (πτυχιακή εργασία, διπλωµατική µεταπτυχιακή εργασία, διδακτορική διατριβή) που θα
διεξάγει.

ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Α. Για Φοιτητές
Οι φοιτητές που επιθυµούν να µεταβούν στο εξωτερικό κατά τους καλοκαιρινούς µήνες για
σκοπούς πρακτικής άσκησης, µπορούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση µετά από το
τέλος των εξετάσεων του Ιουνίου 2016 και να την ολοκληρώσουν µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2016
(εκτός εάν η πρακτική άσκηση αποτελεί µέρος του Προγράµµατος Σπουδών του φοιτητή. Σε
αυτή την περίπτωση η διάρκεια της πρακτικής άσκησης µπορεί να είναι 6 µήνες). Ελάχιστη
διάρκεια πρακτικής άσκησης είναι δύο (2) µήνες.
Β. Για Απόφοιτους
Oι απόφοιτοι Ιανουαρίου 2016 (Απόφοιτοι Fall’15), µπορούν να πραγµατοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση από τον Φεβρουάριο 2016 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2016 το αργότερο.
Ελάχιστη διάρκεια πρακτικής άσκησης είναι δύο (2) µήνες.
Οι απόφοιτοι Ιουνίου 2016 (Απόφοιτοι Spring’16), µπορούν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική
τους άσκηση από τον Σεπτέµβριο 2016 και να την ολοκληρώσουν µέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.
Ελάχιστη διάρκεια πρακτικής άσκησης είναι δύο (2) µήνες.
Γ. Αναγνώριση περιόδου πρακτικής άσκησης/κατάρτισης:
Η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, αναγνωρίζεται πλήρως από το Πανεπιστήµιο
Frederick, αφού ο φοιτητής/απόφοιτος Erasmus+ εφοδιάζεται µε την υπογεγραµµένη Συµφωνία
Πρακτικής άσκησης (Learning Agreement for traineeship), το περιεχόµενο της οποίας έχει
προσυµφωνηθεί µεταξύ του φοιτητή, του Οργανισµού υποδοχής και του Πανεπιστηµίου
Frederick. Επιπλέον, οι φοιτητές που µετακινούνται µε την ιδιότητα του “πρόσφατου
απόφοιτου”, λαµβάνουν το έγγραφο “Europass Mobility” µετά τη λήξη και επιτυχή ολοκλήρωση
της περιόδου πρακτικής άσκησης/κατάρτισης.
∆. Οργανισµοί φιλοξενίας για σκοπούς πρακτικής άσκησης:
Η τοποθέτηση θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα, σε εταιρείες, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα,
πανεπιστήµια και άλλους οργανισµούς εκτός από όργανα της Ε.Ε. ή πρεσβείες των χωρών του
φοιτητή.
Χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα:
- Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία,
∆ανία, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία,
Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία

- Κράτη-Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
- Υπό ένταξη χώρες: Τουρκία και FYROM.

Ε. Πώς βρίσκει ο ενδιαφερόµενος κατάλληλους οργανισµούς υποδοχής:
1.
2.
3.

Από ιστοσελίδες όπου δηµοσιεύονται θέσεις για τοποθετήσεις. Για παράδειγµα:
http://erasmusintern.org/
http://eurasmus.com/en/
http://www.praxisnetwork.eu/proposal/?internship=1

-

Από ακαδηµαϊκούς του Πανεπιστηµίου Frederick που έχουν ήδη κάποιους δεσµούς µε
εταιρείες.

-

Επικοινωνώντας µε πανεπιστήµια, εταιρείες, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα.

ΙV. ΤΙ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS+ ΓΙΑ
ΦΟΙΤΗΣΗ Ή ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
Ο κάθε φοιτητής/απόφοιτος που θα εγκριθεί για συµµετοχή, λαµβάνει υποτροφία από το
πρόγραµµα Erasmus+, ανάλογη µε το διάστηµα και τη χώρα που θα πάει. Το πρόγραµµα
καλύπτει σε µεγάλο βαθµό τα έξοδα διαβίωσης και ταξιδιού.
V. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Όσοι ενδιαφέρονται για συµµετοχή, µπορούν να στείλουν τη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος
(φια φοίτηση, για πρακτική άσκηση) στο γραφείο Κινητικότητας του Πανεπιστηµίου
Frederick. Οι καταληκτικές ηµεροµηνίες είναι:
-

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για φοίτηση κατά το Εαρινό εξάµηνο 2016, να υποβάλουν
αίτηση µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015.

-

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2016,
να υποβάλουν αίτηση µέχρι τις 31 Μαρτίου 2016.

-

Οι απόφοιτοι του ακαδηµαϊκού έτους 2015/2016 που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση
αµέσως µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να υποβάλουν αίτηση τουλάχιστον ένα
µήνα πριν από το τέλος του µήνα αποφοίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη λειτουργό του προγράµµατος,
Μαριάννα Μιχαήλ, στα emails: ad.mm@frederick.ac.cy , erasmus@frederick.ac.cy ή στο
τηλέφωνο 22394394 (ext. 43134).
Πληροφορίες για το πρόγραµµα µπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράµµατος
www.frederick.ac.cy/mobility.

