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ΣΠΟΥΔΕΣ/
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές του ΤΕΙ Πάτρας που πληρούν
τις

προϋποθέσεις

άσκησης

να

για πραγματοποίηση σπουδών ή/και πρακτικής

υποβάλουν

αιτήσεις

ενδιαφέροντος

προκειμένου

να

πραγματοποιήσουν σπουδές ή και πρακτική άσκηση κατά το εαρινό
εξάμηνο

του

ακαδημαϊκού

έτους

2012-2013

στα

πλαίσια

του

προγράμματος LLP/Erasmus κινητικότητα φοιτητών, ως εξής:
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - (SMS) & ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ (SMP).
Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές υποχρεούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
στo Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία με τους
Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους Erasmus των Τμημάτων και σύμφωνα με τις
παρακάτω οδηγίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Πάτρας
(www.teipat.gr/ανακοινώσεις) και του ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πάτρας
(http://dasta.teipat.gr/career/studies/erasmus )
Επισημαίνεται

ότι οι

ημερομηνίες

υποβολής

των

απαιτούμενων

δικαιολογητικών, κ.λ.π προς τα Ιδρύματα Υποδοχής στο εξωτερικό
καθορίζονται από τα ίδια τα Ιδρύματα και είναι ιδιαίτερα αυστηρές
(βλ. Ιστοσελίδες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων).
Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:
ü Αίτηση ενδιαφέροντος (παρέχεται από το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών
Σχέσεων ΤΕΙ Πάτρας)
ü Βεβαίωση σπουδών.
ü Αναλυτική Βαθμολογία.
ü Αντίγραφο

πιστοποιητικού

γνώσης

ξένων

γλωσσών

(οπωσδήποτε

επικυρωμένο).
ü Ενδεχόμενη επιστολή αποδοχής από το πανεπιστήμιο υποδοχής αν
πρόκειται για σπουδές ή /και ενδεχόμενη επιστολή αποδοχής από το
Ίδρυμα/Οργανισμό/Επιχείρηση Υποδοχής αν πρόκειται για πρακτική
- 2013

ü Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2012

άσκηση.

ü Φωτογραφία

ü Βιογραφικό σημείωμα
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Απαραίτητη για την επικοινωνία τόσο με το Τμήμα μας όσο και
μετέπειτα με τα Πανεπιστήμια /Οργανισμούς /Επιχειρήσεις υποδοχής είναι
η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων η
οποία, προκειμένου να είναι εύκολη στην αναγνώρισή και χρήση
της, θα πρέπει σαν πρώτο στοιχείο να αποτελείται από το
επώνυμό σας: π.χ. Καμπέρου Ευφροσύνη: kamprerou@......….
Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελούν

βασικό

κριτήριο για την περαιτέρω αξιολόγηση από τα τμήματα και την τελική
έγκριση/επιλογή του σπουδαστή.
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σπουδαστών:
Οι σπουδαστές:
1. Πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να
είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα
σπουδών

σύμφωνα

με

την

Φ.151/20049/Β6/20,02,2007

9

ΦΕΚ

272β/01-03-07).
2. Δεν πρέπει να είναι πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος της
αιτούμενης μετακίνησης.
3. Θα πρέπει να υπάρχει περίοδος σπουδών που να μπορούν να
αντικαταστήσουν σπουδάζοντας σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού κατά
το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης, δηλαδή δεν
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των
διδακτικών μονάδων για τη λήψη τού πτυχίου τους.
4. Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται
μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους, θα έχουν χαμηλή
προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
5. Για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία, προβλέπεται υποστηρικτική
διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στο τμήμα Δημοσίων
& Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Πάτρας.

2012

- 2013

Έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και περαιτέρω πληροφορίες:
(www.teipat.gr/ανακοινώσεις) και του ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πάτρας
(http://dasta.teipat.gr/career/studies/erasmus).
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Επισημαίνεται

σε

όλους τους ενδιαφερόμενους

ότι

όλες οι

παραπάνω μετακινήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.
Το τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Πάτρας ανακοινώνει
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αιτούντες την έγκριση ή μη της
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Erasmus.
Για όσους επιλεγούν θα οργανωθεί ενημερωτική – συμβουλευτική
συνάντηση που θα αφορά στην διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, τη
χρηματική ενίσχυση καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισης πρακτικών
προβλημάτων στην χώρα υποδοχής κ.λ.π.
Οι

αιτήσεις

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

μαζί

με

τα

δικαιολογητικά

κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η
ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών
Σχέσεων του ΤΕΙ Πάτρας (Κτίριο ΣΕΥΠ, 2ος όροφος)

από 1 η

Οκτωβρίου 2012 έως και 31η Οκτωβρίου 2012 και ώρες 11:00 13:00 καθημερινά.
Πληροφορίες:
1) Ε. Καμπέρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.
Τηλ. - Fax: 2610 643060
E-mail: kamperou@teipat.gr & intoffice@teipat.gr
2)

Κων/νος

Κουτσογιάννης,

Επικ.

Καθηγητής,

Συντονιστής

Προγράμματος Erasmus.
Τηλ. - Fax: 2610 314170
E-mail: ckoutsog@teipat.gr & intoffice@teipat.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012Π

ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ _

2012

- 2013

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΚΩΝ
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του

