ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
LLP / Erasmus για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό
Αγαπητέ σπουδαστή, Αγαπητή σπουδάστρια.
Το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων σας καλωσορίζει στο ΤΕΙ της
Πάτρας και σας ενημερώνει σχετικά με το πρόγραμμα LLP/ERASMUS για
σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.
Το Πρόγραμμα αυτό μπορεί να δώσει στον καθένα από σας νέα προοπτική
στις σπουδές και στην σταδιοδρομία σας.
Συγκεκριμένα:
Μέσω του προγράμματος LLP/ERASMUS, το ΤΕΙ Πάτρας σε συνεργασία με
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, (ΙΚΥ), προσφέρει στους σπουδαστές του
ευκαιρίες, εφόσον το επιθυμούν :
 Να συνεχίσουν, εφόσον το επιθυμούν, τις σπουδές τους σε ένα ξένο
Πανεπιστήμιο, ακόμα και να λάβουν Πτυχίο, από το Πανεπιστήμιο
υποδοχής.
 Να αποκτήσουν προσόντα, εμπειρίες και σύγχρονες γνώσεις σε άλλα
Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
 Να ξεκινήσουν μια σταδιοδρομία υψηλών προδιαγραφών και με
Ευρωπαϊκό μέλλον,
 Να διευρύνουν τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς ορίζοντες στη
ζωή τους.
Για το σκοπό αυτό το ΤΕΙ έχει υπογράψει ένα μεγάλο αριθμό διαιδρυματικών Συμφωνιών με ξένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Ο κατάλογος με τα συνεργαζόμενα με το ΤΕΙ Πάτρας Πανεπιστήμια, είναι
διαθέσιμα στο Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων καθώς και στην
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ιστοσελίδα του ΤΕΙ Πάτρας: (www.teipat.gr).
(Σ.Σ.: μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ε.Ε στην
εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία από το συνοπτικό οδηγό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/what_el.pdf)
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα
ERASMUS είναι να έχτε ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών (60 διδακτικές
μονάδες)

και

έχει

επαρκή

γνώση

της

γλώσσας

διδασκαλίας

του

Πανεπιστημίου Υποδοχής.
Τα οφέλη που αποκομίζετε από την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι
σημαντικά.
Σας δίδεται η δυνατότητα να:
1. Παρακολουθήσετε μαθήματα, ως μέρος του Προγράμματος Σπουδών,
σε ένα συνεργαζόμενο με το ΤΕΙ Πάτρας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
μιας άλλης χώρας. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι από 3 – 12 μήνες.
2. Πραγματοποιήσετε την Πτυχιακή Εργασία, υπό την επίβλεψη ενός
καθηγητή στο Πανεπιστήμιο υποδοχής
3. Πραγματοποιήσετε την Πρακτική Άσκηση σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα
(Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης, τουλάχιστον, 6 μήνες), ή ακόμα
4. Πραγματοποιήσετε Σπουδές και Πρακτική Άσκηση, σε συνδυασμό.

Επισημαίνεται ότι:


Είναι δυνατό να μεταβείτε στο εξωτερικό για να παρακολουθήσετε
μαθήματα / να κάνετε την Πτυχιακή εργασία σε Πανεπιστήμιο μιας
χώρας πχ. Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία κλπ και να παραμείνετε στην
ίδια χώρα για την Πρακτική του Άσκηση ή να την πραγματοποιήσετε
σε μια τρίτη Ευρωπαϊκή χώρα.



Οι σπουδές που θα πραγματοποιήσετε σε

ένα Πανεπιστήμιο του

εξωτερικού, αναγνωρίζονται πλήρως από το ΤΕΙ στα πλαίσια του
ΕCTS (Εuropean Credit Transfer System – Eυρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων). Κατά συνέπεια δεν εξετάζεστε σε
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αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος σας, εάν έχετε παρακολουθήσει
επιτυχώς αντίστοιχα-ισοδύναμα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του
εξωτερικού. Σχετικά αποφασίζει το Συμβούλιο του Τμήματος, πριν
αναχωρήσετε για το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 Ως σπουδαστής ERASMUS, είναι δυνατόν να παραμείνετε μετά την
λήξη της Υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και να
συνεχίσετε τις σπουδές σας εκεί, με δική σας ευθύνη για να πάρετε
τελικά

Πτυχίο από το εκεί Πανεπιστήμιο (εφόσον

ικανοποιεί τις

προϋποθέσεις που θέτει το Πανεπιστήμιο στο οποίο θα μεταβείτε) ή να
επανέλθετε μετά την λήξη της Υποτροφίας στο ΤΕΙ, για να λάβετε,
τελικά το Πτυχίο του ΤΕΙ.
 Είναι σημαντικό ότι τα μαθήματα και η βαθμολογία που θα πετύχετε
στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, θα αναγραφούν σε ένα επίσημο
Πιστοποιητικό γνωστό ως Συμπλήρωμα Διπλώματος, (Diploma
Supplement), το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία, τόσο Ακαδημαϊκή, όσο και
ουσιαστική, αλλά και για την Πιστοποίηση γνώσης της ξένης γλώσσας.
 Είναι δυνατόν να λάβετε Πτυχίο, τόσο από το Πανεπιστήμιο
υποδοχής, όσο και από το ΤΕΙ, εφ’ όσον εκπληρώσετε και στα δύο
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τις προϋποθέσεις απονομής Πτυχίου.
 Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να συνεργαστείτε με τον
Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος σας για το Πρόγραμμα
ERASMUS καθώς και με το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.
 Η μηνιαία αποζημίωση χορηγείται από το ΤΕΙ Πάτρας, μέσω

επιχορήγησης από

το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών(ΙΚΥ) και

κυμαίνεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής (διαθέσιμα στο γραφείο
Δημοσίων Σχέσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: www.iky.gr ).
Το ΤΕΙ Πάτρας είναι κάτοχος διευρυμένου χάρτη Erasmus (Extended
Erasmus University Charter) για τα έτη 2007-2013.
Πληροφορίες για τις κεντρικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να
βρεθούν στην ιστοσελίδα:
http://eacea.ec.europa.eu/about/programmes_delegated_to_eacea_en.php
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ LLP/ERASMUS ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012-2013
Περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που θα σας καθοδηγήσουν για τις
διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσετε από τη στιγμή της επιλογής σας
ως Ερασμιακού Φοιτητή και μέχρι και την επιστροφή σας από το εξωτερικό.
Απαραίτητες πληροφορίες: :
1) Τα Μηνιαία Ποσά Επιχορήγησης ανά Χώρα για το ακαδημαϊκό έτος
2012-2013.
2) Ο Χάρτης Φοιτητή Erasmus με τα δικαιώματα που απολαμβάνετε και τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνετε με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.
3) Τα έγγραφα προς κατάθεση πριν την αναχώρησή σας για το εξωτερικό
στο Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
(προθεσμία υποβολής για τους μετακινούμενους το εαρινό εξάμηνο:
(01 Οκτωβρίου 2012 ως 31 Οκτωβρίου 2012):


Αίτηση συμμετοχής εξερχομένων φοιτητών



Σύμβαση φοιτητών Εrasmus



Learning Agreement (αποτελεί παράρτημα της σύμβασης)



Πιστοποιητικό αναγνώρισης σπουδών



Letter of Acceptance



Φόρμα ατομικών στοιχείων



Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

Χρήσιμα στοιχεία για το ΤΕΙ Πάτρας (που μπορεί να σας χρειαστούν στη
συμπλήρωση των εγγράφων που σας ζητούνται από τα Ιδρύματα Υποδοχής)
μπορείτε να βρείτε σε σχετική ανακοίνωσή μας http://www.teipat.gr
Επίσης, εδώ θα βρείτε και τον Πίνακα των Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων,
με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Αν παρατείνετε τις σπουδές σας στο εξωτερικό, θα χρειαστεί να
συμπληρώσετε και να καταθέσετε επιπλέον την Τροποποίηση Σύμβασης.
4) Τα έγγραφα προς κατάθεση μετά την επιστροφή σας από το εξωτερικό στο
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Supervisor's Report



Έκθεση Σπουδών Φοιτητή
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Τranscript of Records

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμπλήρωση όλων των παραπάνω εγγράφων
συμβουλευτείτε:
 Τον ακαδημαϊκό συντονιστή στο τμήμα σας
 Τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus του ΤΕΙ Πάτρας Επικ.
Καθηγητή Κων/νο Κουτσογιάννη, τηλ. 2610 314170, e-mail:
ckoutsog@teipat.gr)
 Την Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του
ΤΕΙ Πάτρας Καμπέρου Ευφροσύνη, τηλ. 2610643060, e-mail:
intoffice@teipat.gr, kamperou@teipat.gr.
Το έγγραφο Supervisor's Report θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί /
σφραγισθεί πριν την αναχώρησή σας από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
Για τα σχετικά έγγραφα και διαδικασίες μπορείτε να επισκεφθείτε και την
ιστοσελίδα του ΙΚΥ, δηλαδή της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του
LLP/Erasmus:
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri
=/gr/socrates/erasmus/foitites.html

Πρόγραμμα ERASMUS/EILCs (Erasmus Intensive Language Courses)
Εντατικά μαθήματα ξένης γλώσσας

Το πρόγραμμα EILCs στοχεύει στην γλωσσική και πολιτισμική προετοιμασία
σας

ως

φοιτητές

ERASMUS

που

πρόκειται

να

πραγματοποιήσουν

εκπαιδευτική περίοδο ERASMUS σε χώρα με γλώσσα από τις

ολιγότερο

ομιλούμενες και διδασκόμενες.
Ενδεικτικά οι χώρες στις οποίες διοργανώνονται συνήθως μαθήματα είναι :
Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία ,
Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Τουρκία κλπ.
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Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα EILCs τόσο ως χώρα αποστολής, όσο
και ως χώρα υποδοχής φοιτητών ERASMUS.
 Όσοι Σπουδαστές του ΤΕΙ Πάτρας έχουν γίνει αποδεκτοί σε
Πανεπιστήμια των ως άνω χωρών, λαμβάνουν ιδιαίτερη, πρόσθετη
υποτροφία για εκμάθηση

της γλώσσας της χώρας που θα

μετακινηθούν. Το πρόγραμμα εκμάθησης ξεκινά στα μέσα Αυγούστου
κάθε έτους.
Για τα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Προετοιμασίας (EILCs), μπορείτε να
απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων ή να δείτε την
ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.ht
ml

Πώς Μπορώ να μάθω περισσότερα για το πρόγραμμα
Erasmus;
Πληροφορίες δίνονται από Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
ΤΕΙ Πάτρας, Κτίριο ΣΕΥΠ 2ος Όροφος:
Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 πμ. – 12:00 πμ
Οργανωμένες συμβουλευτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται
κατά την διάρκεια κάθε μήνα ύστερα από ανακοίνωση.
Στο Γραφείο Erasmus μπορείτε να συναντήσετε:
 Τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus του ΤΕΙ Πάτρας, Επικ.
Καθηγητή Κων/νο Κουτσογιάννη, τηλ. 2610 314170, e-mail:
ckoutsog@teipat.gr)
 Την Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών
Σχέσεων του ΤΕΙ Πάτρας, Καμπέρου Ευφροσύνη, τηλ.
2610643060, e-mail: intoffice@teipat.gr, kamperou@teipat.gr.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με το Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr) την
Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Δια Βίου
Μάθησης, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, e-mail:
erasmus@iky.gr
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus _
en.html
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