3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS PLACEMENTS 2011-2012
Αγαπητοί φοιτητές/τριες,
από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί–μεταπτυχιακοί–
υποψήφιοι διδάκτορες),
Σας προσκαλούμε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας για να
συμμετάσχετε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Placements
2011-2012.
Η
δράση
αυτή
θα
σας
δώσει
την
ευκαιρία
να
πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση, διάρκειας τριών
μηνών, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκτήσετε
εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, να έρθετε σε επαφή με την
εργασιακή πραγματικότητα του κλάδου που έχετε επιλέξει να
σπουδάσετε, να μάθετε να εφαρμόζετε αυτά που έχετε
διδαχθεί σε ένα διεθνές περιβάλλον, να βελτιώσετε το επίπεδό
σας σε μια ξένη ευρωπαϊκή γλώσσα, να γνωρίσετε
διαφορετικούς πολιτισμούς και να δημιουργήσετε νέες
προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών σας και την
επαγγελματική σας εξέλιξη.
Για την τοποθέτηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει
ένα μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (επισυνάπτεται
σχετικός πίνακας με τις χώρες υποδοχής και τη μηνιαία
αποζημίωση). Το ποσό της υποτροφίας, θα καταβάλλεται στους
δικαιούχους σε δύο δόσεις, 80% και 20%.
Σας γνωρίζουμε ότι η επιλογή των φοιτητών για πρώτη
χρονιά, θα πραγματοποιείται βάση κριτηρίων, τα οποία έχουν
μοριοδοτηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του προγράμματος
(επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
(κα.
Καρακώστα,
τηλ.:
2610
996676,
e-mail:
η
llp.placements@upatras.gr), έως την 30 Mαρτίου 2012.
Για την ημερομηνία της συνέντευξης
ενδιαφερόμενοι
θα
ενημερωθούν
με
ταχυδρομείο.

επιλογής οι
ηλεκτρονικό

H έναρξη των τοποθετήσεων ορίζεται την 1/5/2012 το
νωρίτερο.
Η λήξη των τοποθετήσεων ορίζεται στις 10/9/2012 (μέχρι
10/9/2012 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πρακτική
άσκηση).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
● Αίτηση Υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)
● Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)
● Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
●

Πιστοποιητικό

Φοιτητικής

ιδιότητας

(προπτυχιακού-

μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία
●

Πιστοποιητικό

επάρκειας

γνώσης

ξένης

γλώσσας

(όχι

επικυρωμένο)
● Συστατική Επιστολή Πρότασης Επιλογής του Υποψηφίου από
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος φοίτησης, η οποία απευθύνεται στην
αρμόδια Επιτροπή Erasmus. Επισημαίνεται ότι στο τέλος της
συστατικής επιστολής, το μέλος ΔΕΠ θα προτείνει τη δυνατότητα
συμμετοχής του υποψηφίου στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου
Μάθηση – Erasmus Placements (στα ελληνικά)
● Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) του
οργανισμού υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση,
στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες: (ο λογότυπος του
φορέα, στοιχεία του υπευθύνου του φορέα υποδοχής που θα
υπογράψει τη σχετική συμφωνία πρακτικής άσκησης, στοιχεία του
αρμόδιου

ατόμου

παρακολούθησης

του

της

φορέα

πρακτικής

υποδοχής
άσκησης

υπευθύνου
[όνομα,

της

ιδιότητα,

διεύθυνση, τηλέφωνο & fax]. Στην επιστολή θα αναφέρεται η
αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής
άσκησης (practical training) στο πλαίσιο του προγράμματος LLP
Erasmus Placements για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έναρξηλήξη) διάρκειας τριών μηνών. Επιπλέον, θα περιγράφονται
αναλυτικά το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής
άσκησης, καθώς και τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου. Τέλος, η

επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής
και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα.

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως
οργανισμοί υποδοχής:
- Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων
εξειδικευμένων
μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στον
ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm )
- Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με
στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής
χρηματοδότησης)
- Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες και προξενεία)
της χώρας προέλευσης του φοιτητή.

