Πρόγραμμα ERASMUS + ΚΑ1 ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017 για Πρακτική Άσκηση σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού με τη στήριξη του ΙΚΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017
Traineeship “ERA - PLACES 2016 ’’

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της Σχολής μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS + ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017 καλούνται
να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την παρακάτω αίτηση και αφού την
αποστείλουν
υπογεγραμμένη
με
e-mail
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
(aliarig@esdy.edu.gr), στη συνέχεια να την προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΥ,
επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία του αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας που
ομιλείται στον οργανισμό/εταιρεία/φορέα υποδοχής που επιλέγουν, καθώς και
πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Σχολής.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
από 1 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2016

Περίοδος υλοποίησης
Έναρξη από Σεπτέμβριο 2016

Για την ΑΙΤΗΣΗ πατήστε εδώ.

1

1.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη πρακτική άσκηση (traineeship mobility) σε φορείς υποδοχής
του εξωτερικού (Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης,
Πρεσβείες, κ.α.) έχουν:
Εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μονοετούς ή διετούς φοίτησης όλων των τομέων
και κατευθύνσεων της ΕΣΔΥ που βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των σπουδών τους
ή στο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
2.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

3.

Οι 28 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεν είναι επιλέξιμες οι
κινητικότητες εντός της Ελλάδας)
Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενσταϊν, Τουρκία, Σκόπια
Οι υπερπόντιες χώρες και επικράτειες
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, η κινητικότητα προς Ελβετία δεν είναι
επιλέξιμη στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ERASMUS+

Οικονομική επιχορήγηση προς τον μετακινούμενο φοιτητή:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για
πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Ομάδα

Χώρα Υποδοχής

Μηνιαίο ποσό
επιχορήγησης

Ομάδα 1: Χώρες με υψηλό
Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία,
κόστος διαβίωσης που
Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο,
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Λιχτενστάιν, Νορβηγία

600€

Ομάδα 2: Χώρες με μεσαίο
Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα,
κόστος διαβίωσης που
Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Κάτω
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Τουρκία

550€

Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,
Ομάδα 3: Χώρες με χαμηλό
Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία,
500€
κόστος διαβίωσης που
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Μακεδονίας
Είναι σημαντικό οι φοιτητές να γνωρίζουν ότι οι υποτροφίες έχουν ως στόχο να
αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλ. τα έξοδα ταξιδίου και
ενδεχομένως το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Οι υποτροφίες δεν
αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η περίοδος
πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δυο δόσεις:
2

σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό,
καταβάλλεται στον δικαιούχο προπληρωμή που ισούται με το 80% του ποσού της
υποτροφίας που δικαιούται. Μετά την επιστροφή του και εφόσον η περίοδος πρακτικής
άσκησης κρίνεται επιτυχής, καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπολειπόμενο 20%.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο φορέας υποδοχής ενδέχεται
να τους προτείνει συμπληρωματική αμοιβή για την πρακτική τους άσκηση, η οποία είναι
απόλυτα συμβατή με τη μηνιαία επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+. Ωστόσο,
τονίζεται ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες και έγκειται σε σχετική απόφαση του
φορέα υποδοχής.
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται από 2 έως 6 μήνες και δύναται να παραταθεί
6 μήνες επιπλέον (συνολικά 12 μήνες πρακτική άσκηση) ύστερα από σχετική αίτηση του
φοιτητή. Διευκρινίζουμε ότι η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των δύο (2) μηνών.
4.

Διαδικασία αίτησης:

Όσοι ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση, υποχρεούνται να αναζητήσουν οι ίδιοι
εταιρείες/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος
Erasmus + και μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην ΕΣΔΥ, ακόμη και αν εκκρεμεί
η αποδοχή τους.
Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για δίμηνη/τρίμηνη κ.λπ. πρακτική άσκηση μετά από
απευθείας επικοινωνία τους με επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων
Κρατών του Προγράμματος Erasmus+ πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.
Οι φορείς του εξωτερικού στους οποίους μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση οι
φοιτητές μας, δεν ανήκουν απαραίτητα σε ομάδα Ιδρυμάτων με τα οποία το Ίδρυμά μας
έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες συνεργασίας. Συγκεκριμένα, για την πρακτική άσκηση,
δεν απαιτείται η σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ της ΕΣΔΥ και του φορέα υποδοχής,
δεδομένου ότι τα δυο αυτά μέρη, καθώς και ο δικαιούχος, δεσμεύονται νομικά από την
εξατομικευμένη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης - Learning Agreement for Traineeships
(που θα υπογραφεί εφόσον ο φοιτητής γίνει δεκτός από τον φορέα υποδοχής και εν
συνεχεία κριθεί επιλέξιμος από τη Σχολή μας). Συνεπώς, οι φοιτητές έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν από ένα τεράστιο σύνολο ιδιωτικών και δημόσιων φορέων,
αρκεί να μην εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες κατηγορίες. Ειδικότερα, δεν είναι επιλέξιμοι
ως οργανισμοί υποδοχής:
(i) Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων
(ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
(ii) Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή
πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης.
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Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να προσανατολιστεί προς κάποιο φορέα μετά από
σχετικές συζητήσεις με συμφοιτητές, καθηγητές ή επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών του, και θα
πρέπει να ερευνήσουν μόνοι τους στο διαδίκτυο.
Στη διαδικασία της αναζήτησης και επιλογής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
ώστε:
 Ο φορέας να είναι επιλέξιμος,
 Η πρακτική άσκηση που προσφέρει ο φορέας να σχετίζεται άμεσα με το γνωστικό
αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών του φοιτητή,
 Το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί ο φοιτητής να είναι σαφές από την αρχή,
και να εξασφαλίζονται διεθνώς αποδεκτές συνθήκες εργασίας,
 Από την περιγραφή του αντικειμένου πρακτικής άσκησης (όπως αυτή καταγράφεται
στο Learning Agreement for Traineeships) να προκύπτει ότι αυτό αφορά στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ότι δεν
πρόκειται για (i) παρακολούθηση μαθημάτων ή εργαστηρίων που εντάσσονται σε ένα
πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, ή (ii) εκπόνηση μέρους ερευνητικής εργασίας.
Οι φοιτητές δύναται να επικοινωνήσουν με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη ERASMUS + της
ΕΣΔΥ (κα Αναστασία Μπαρμπούνη), για καθοδήγηση και συμβουλές αναφορικά με την
επιλογή φορέα υποδοχής και σχετικά με την διαδικασία με την (κα Αγγελική
Λιαριγκοβινού).
5.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι είναι:
 Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS +
 Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα σπουδών της ΕΣΔΥ, εφόσον
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από την ΕΣΔΥ.
Το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι να διατηρούν οι ενδιαφερόμενοι τη φοιτητική
ιδιότητα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Τα κριτήρια επιλογής είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η αποδεδειγμένη γνώση της
γλώσσας εργασίας στην εταιρεία / οργανισμό της χώρας υποδοχής, η εύρεση εταιρείας
/ οργανισμού υποδοχής στο εξωτερικό και η κατάλληλη και έγκαιρη προετοιμασία του
σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης.
Η τελική επιλογή πραγματοποιείται από τον Σύλλογο Καθηγητών ΕΣΔΥ, ύστερα από
σχετική εισήγηση της ακαδημαϊκής υπευθύνου Erasmus + (κας Αναστασίας
Μπαρμπούνη) η οποία έχει προηγουμένως προεγκρίνει τις εν λόγω κινητικότητες.
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Στη συνέχεια οι φοιτητές που επιλέχθηκαν μπορούν να αναζητήσουν από το Γραφείο
Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - Erasmus της ΕΣΔΥ τα έντυπα του ΙΚΥ
που πρέπει να συμπληρωθούν έγκαιρα για τη λήψη της υποτροφίας Erasmus +
Πρακτικής Άσκησης.
6.

Δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης:

Προκειμένου να μπορέσει να αρχίσει η πρακτική άσκηση, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος
να έχει συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία και προσκομίζει στο
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - Erasmus της ΕΣΔΥ (κα.
Λιαριγκοβινού Αγγελική, Τηλ. 2132010130 - aliarig@esdy.edu.gr)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει έγκαιρα με το
Γραφείο, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για το καθένα από αυτά.
1. Βεβαίωση αποδοχής του οργανισμού/φορέα υποδοχής (Letter of Acceptance).
2. Συμφωνία Πρακτικής Άσκηση (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships).
3. Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ή ιδιωτικού ασφαλιστηρίου
(και απόδειξης εξόφλησης αυτού), το οποίο να παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και να έχει ισχύ στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, ενώ
θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του διαστήματος της πρακτικής άσκησης.
4. Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας (και απόδειξη εξόφλησης αυτής) που αφορά σε 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 στη 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).
7. Φωτοτυπία πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η
πρακτική άσκηση.
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
διαβατήριο τους).
Τα έγγραφα (1) & (2) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ για το Πρόγραμμα
ERASMUS +/ Πρακτική Άσκηση.
Το ποσό για τη χρηματοδότηση των φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2016 - 2017 θα εκταμιευθεί από το Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑΙ στο
πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ Ανώτατη Εκπαίδευση.
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Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΣΔΥ παραμένει στη
διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και ενημέρωση.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του ΕRASΜUS +

Μπαρμπούνη Αναστασία

ΚΟΙΝ:
1) Α. Βατόπουλο, Κοσμήτορα ΕΣΔΥ
2) Ν. Μανιαδάκη, Αν. Κοσμήτορα ΕΣΔΥ
3) Τ. Παναγιωτόπουλο, Καθηγητή ΕΣΔΥ
4) Τους Διευθυντές Σπουδών Δημόσιας Υγείας, Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και
Επαγγελματικής Υγιεινής
5) Την Επιστημονική Υπεύθυνη Erasmus +
6) Όλους τους Τομείς της ΕΣΔΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016 – 2017
1. Περίοδος παραμονής στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση
Ο ελάχιστος επιδοτούμενος χρόνος για πρακτική άσκηση είναι 2 μήνες ενώ ο
μέγιστος 6 μήνες. Οι φοιτητές που επιθυμούν να διανύσουν μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα στο εξωτερικό (έως 12 μήνες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κάνει χρήση
του δικαιώματός του για συμμετοχή στη δράση Studies του προγράμματος
Erasmus+) έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν χρηματοδοτούμενη παράταση. Τα
συγκεκριμένα αιτήματα θα αξιολογηθούν και -εφόσον υπάρχει η οικονομική
δυνατότητα- θα εγκριθούν.
2. Αποτυχία ανταπόκρισης στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
Η αποτυχία ενός φοιτητή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη
Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης, δύναται να αποτελέσει λόγο να μην του χορηγηθεί
το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του ή και να του ζητηθεί μερική ή πλήρης
επιστροφή της υποτροφίας (80%) που έχει ήδη λάβει. Δεν θα ζητείται επιστροφή της
υποτροφίας στις περιπτώσεις που ο φοιτητής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις
προσυμφωνημένες δραστηριότητες στο εξωτερικό λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. λόγους
υγείας).
3. Γλωσσική υποστήριξη και On – line Γλωσσικά Μαθήματα (Online linguistic
support):
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στη
γλωσσική υποστήριξη των μετακινούμενων φοιτητών στο εξωτερικό τόσο για
σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση, διότι μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ποιότητα στην κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.
Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει διαδικτυακά (on – line) μαθήματα γλωσσικής
υποστήριξης
των μετακινούμενων φοιτητών των οποίων η κύρια γλώσσα
διδασκαλίας ή εργασίας είναι τα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και
τα Ολλανδικά.
4. Άτομα με ειδικές ανάγκες
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει
μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με
ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα
7

άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη
κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες
που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να
μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες σημαντικό είναι να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα
προσοχή και σεβασμό, ενώ μέριμνα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα στην τήρηση του
ιατρικού απορρήτου.
Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με τον Νόμο υπ. Αριθ.
4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α’/17.9.2013, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο
αρχείο. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο,
επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που
παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση,
βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής
επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και το προσωπικό με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να
υποβάλουν Αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων &
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Erasmus της ΕΣΔΥ. Στην ιστοσελίδα
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (http://www.iky.gr/atoma-me-eidikesanagkes) περιγράφεται όλη η διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι
δικαιούχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση.
Την απόφαση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus + οι φοιτητές θα πρέπει να
τη λάβουν αφού έχουν πρώτα συζητήσει με την οικογένειά τους και τους έχουν
εξηγήσει όλες τις παραμέτρους ή τους έχουν ζητήσει να μελετήσουν το παρόν
έγγραφο. Αυτή η ενημέρωση είναι αναγκαία καθώς η χρηματοδότηση που θα
λάβετε από το πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει μόνο τα έκτακτα έξοδα που θα
προκύψουν από την κινητικότητά σας και, επομένως δεν επαρκεί για όλες τις
ανάγκες σας.
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