ΕΜΠΕΙΡΙΑ ERASMUS+
Τηλε-ενημέρωση σχετικά με τις μετακινήσεις για σπουδές και
πρακτική άσκηση με το ERASMUS+, ΠΕΜΠΤΗ 17/12/20

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
•

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών

•

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές του
3ου και 4ου έτους (οι αιτήσεις γίνονται στο 2ο και 3ο έτος
αντίστοιχα). Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εγγραφεί επιτυχώς
στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών.

•

Ως προς τους φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο
έτος: Μπορούν να μετακινηθούν μόνο το χειμερινό εξάμηνο
και μετά από ενημέρωση και έγκριση του καθηγητή του
εργαστήριου καθώς και του συντονιστή του προγράμματος.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
•

Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Συνυπολογίζονται τα παρακάτω κριτήρια:

•

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/ήτριες του 3ου και 4ου έτους
(οι αιτήσεις γίνονται στο 2ο και 3ο έτος αντίστοιχα)

•

Πιστοποιημένη ξένη γλώσσα της χώρας υποδοχής (ελάχιστο επίπεδο:
Β2)

•

Βαθμολογία (των προηγούμενων ετών)

•

Αριθμός μαθημάτων που έχει περάσει ο/η φοιτητής/ήτρια (έως το
έτος το οποίο διανύει)

•

Έτος φοίτησης: προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές/ήτριες
μεγαλύτερου έτους, αρκεί να μπορούν να αντιστοιχίσουν επαρκή
αριθμό μαθημάτων (τουλάχιστον 20 ECTS στα 30 ECTS ανά εξάμηνο).

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕRASMUS+ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε
(i)

Προπτυχιακούς φοιτητές,

(ii)

Μεταπτυχιακούς φοιτητές,

(iii)

Υποψήφιους Διδάκτορες, και

(iv)

Πρόσφατα Απόφοιτους

να πραγματοποιήσουν τοποθέτηση για πρακτική άσκηση (traineeship
mobility) σε φορείς υποδοχής (Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, Πρεσβείες, μουσεία, σχολεία, κ.α.).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση με σκοπό την πρακτική άσκηση
έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο επιλέξιμο εξάμηνο για πρακτική
άσκηση ή σε μεταγενέστερο εξάμηνο σπουδών και να διατηρούν την
φοιτητική τους ιδιότητα.

•

Κριτήρια επιλογής για Πρακτική Άσκηση

•

το επίπεδο γνώσης της επίσημης
γλώσσας της χώρας/του φορέα
υποδοχής (ελάχιστο επίπεδο: Β2)

Η αίτηση αλλά και η επιλογή των
μετακινούμενων για πρακτική άσκηση
γίνεται όσο αυτοί έχουν ακόμη την
φοιτητική ιδιότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι
απόφοιτοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει
αίτηση όσο είναι ακόμη φοιτητές και η
μετακίνησή τους θα πρέπει να
ολοκληρώνεται μέχρι τη λήξη του πρώτου
έτους από την αποφοίτησή τους.

•

η ακαδημαϊκή επίδοση του/της
φοιτητή/ήτριας

•

η άμεση σχέση του περιεχομένου της
πρακτικής άσκησης με το γνωστικό
αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου

•

η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά
αποτελέσματα/ δεξιότητες που
αναμένεται να αποκτήσει ο/η
φοιτητής/ήτριας από την προτεινόμενη
πρακτική άσκηση, όπως θα φαίνεται
από το learning agreement

•

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
•

•
•

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται από την ΕΜ σε μηνιαία
βάση. Εάν ο Συμμετέχων λαμβάνει επιχορήγηση από κοινοτικά
κονδύλια Erasmus+: αυτός ο αριθμός μηνών και πρόσθετων
ημερών πρέπει να είναι ίσος με τη διάρκεια της περιόδου
κινητικότητας. Η καταβολή της προχρηματοδότησης (80% του
συνολικού ποσού επιχορήγησης) πρέπει να γίνεται στον
Συμμετέχοντα όχι αργότερα από (όποια περίπτωση επέλθει
πρώτη):
30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης
Επιχορήγησης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας.
Η υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής Τελικής Έκθεσης του
Συμμετέχοντα (EU survey) καθώς και η υποβολή της
διαδικτυακής αξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων του
Συμμετέχοντα (on-line assessment) μετά το τέλος της περιόδου
κινητικότητας θα θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του Συμμετέχοντα
για καταβολή του υπολειπομένου ποσού της επιχορήγησης
(20%), με την προϋπόθεση ότι το Ίδρυμα έχει λάβει το
Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcripts of Records)
και έχει πιστοποιήσει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της
περιόδου κινητικότητας. Το Ίδρυμα θα έχει στη διάθεσή του 45
ημερολογιακές ημέρες για την καταβολή του εν λόγω ποσού ή
για την έκδοση εντάλματος είσπραξης, σε περίπτωση που
απαιτείται επιστροφή καταβεβλημένου ποσού.

•

Ομάδα 1 (Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης)

Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
520 ευρώ ανά μήνα

•

Ομάδα 2 (Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης)

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία,
Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία,

470 ευρώ ανά μήνα

•

Ομάδα 3 (Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης)

Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,
Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία
420 ευρώ ανά μήνα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
•

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Τα ανωτέρω ποσά, όπως έχουν οριστεί από την Εθνική Μονάδα
(εντός του εύρους που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή), παραμένουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια του
σχεδίου κινητικότητας.

• Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική: πρόσθετη επιχορήγηση
100 ΕΥΡΩ/Μήνα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
•

Ο φοιτητής, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένος στο 2ο έτος σπουδών, υποβάλλει στο
γραφείο Erasmus εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτή ανακοινώνεται για κάθε
ακαδημαϊκό έτος:

•

Αίτηση συμμετοχής (αναρτημένη στις ανακοινώσεις της Σχολής http://www.announcements.asfa.gr/index.php/llp-erasmus)

•

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (εκδίδεται από τη γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος)

•

Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

•

Μια φωτογραφία ταυτότητας (σε ψηφιακή μορφή πάνω στην αίτηση, εάν η κατάθεση της αίτησης
γίνει ηλεκτρονικά)

•

Αντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας/πάσο
Προσοχή

•

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή στις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και εκπρόθεσμες ή ανυπόγραφες αιτήσεις, δεν θα γίνονται
δεκτές από το Γραφείο Erasmus.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
•

Η ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων γίνεται με αποστολή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του γραφείου
Erasmus: erasmus@asfa.gr.

•

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες, να
φέρουν τη σχετική φωτογραφία πάνω στο φύλλο της αίτησης
και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(σκαναρισμένα αντίγραφα).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει μέσω ταχυδρομείου, με
αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων, όπως
προαναφέρθηκαν, στη διεύθυνση :
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Υπόψη γραφείου Erasmus+
Πατησίων 42
10682 Αθήνα
Καταληκτική ημερομηνία που θα αναγράφεται στον φάκελο από το ταχυδρομείο:
08/02/21

«ΈΣΤΕΙΛΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΩ;»
(ΣΠΟΥΔΕΣ)

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων, και αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία
επιλογής των φοιτητών, οι φοιτητές του ΤΕΤ που θα επιλεγούν να πραγματοποιήσουν μία
μετακίνηση για σπουδές, καλό θα ήταν να ετοιμάσουν τα παρακάτω έγγραφα:
•

α) επιστολή του φοιτητή (-τριας) (motivation letter) που θα παρουσιάζει την πρόταση του
στο Ίδρυμα επιλογής του κατά προτίμηση στη γλώσσα του ιδρύματος .

•

β) βιογραφικό του φοιτητή (-τριας) / κατά προτίμηση στη γλώσσα του ιδρύματος.

•

γ) ντοσιέ (Portfolio) σε ψηφιακή μορφή (pdf ή link) με δείγμα της εργασίας του/της.

•

δ) έντυπο αίτησης (application form) για την σχολή που ενδιαφέρεται ο φοιτητής(-τρια),
εφόσον το απαιτεί το ίδιο Πανεπιστήμιο, κατά προτίμηση στη γλώσσα του ιδρύματος.

Τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι δεσμευτικά και εξαρτώνται πάντα από τις προϋποθέσεις
που θέτει το εκάστοτε Ίδρυμα Υποδοχής. Επιπλέον, σε αρκετά Ιδρύματα ακολουθείται
διαδικασία επιλογής, επομένως υπάρχει μία πιθανότητα να μην γίνετε δεκτοί για διάφορους
λόγους. Για αυτό, καλό θα ήταν να ετοιμάζετε το πορτφόλιό σας και όλα τα παραπάνω
έγγραφα με προσοχή.
Τα παραπάνω έγγραφα ισχύουν και για τους επιλεγέντες φοιτητές του ΘΙΣΤΕ, με εξαίρεση το
πορτφόλιο.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των μετακινούμενων
φοιτητών, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις ανακοινώσεις
της Σχολής.

Το γραφείο Erasmus επικοινωνεί αρχικά (μέσα στον επόμενο μήνα από την επιλογή των
μετακινούμενων) με όσους έχουν αιτηθεί μετακίνησης στο χειμερινό εξάμηνο ή όλο το
έτος της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς, και στη συνέχεια (πριν το καλοκαίρι) με
όσους έχουν αιτηθεί μετακίνησης για το εαρινό εξάμηνο. Παρόλα αυτά, καλό είναι να
κρατάτε την επαφή με το γραφείο μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικά και
κυρίως να παρακολουθείτε τα μέηλ σας.

«ΈΣΤΕΙΛΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΩ;»
(ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Όσοι καταθέσουν αίτηση για πρακτική άσκηση, μπορούν να
ξεκινήσουν την αναζήτηση ενός κατάλληλου φορέα υποδοχής
ανάλογα με τα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.
Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα:
(i) Τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεν είναι επιλέξιμες οι
κινητικότητες εντός της Ελλάδας)
(ii) Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενσταϊν, Τουρκία, ΠΓΔΜ
(iii) Οι υπερπόντιες χώρες και επικράτειες (π.χ. Ρεϋνιόν)
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. Συνεπώς, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
από ένα τεράστιο σύνολο ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, αρκεί να
μην εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες κατηγορίες.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ
•

(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).

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΏΣΤΕ:
•

⎯ Ο φορέας να είναι επιλέξιμος,

•

⎯ Η πρακτική άσκηση που προσφέρει ο φορέας να σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο 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 είναι απαραίτητο να επικοινωνούν με τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους ERASMUS+ των
τμημάτων για καθοδήγηση και συμβουλές αναφορικά με την επιλογή φορέα υποδοχής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αν.Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων: κα Παπαγεωργίου Μαρία
•

τηλ.: 210.38.97.156

•

fax: 210.33.01.671

•

email: mariapap@asfa.gr

Γραφείο Erasmus ΑΣΚΤ
Υπεύθυνη γραφείου: κα Μυρώνη Μαρία
•

τηλ.: 210.38.97.131

•

fax: 210.38.03.010

•

email: erasmus@asfa.gr

ΣΤΟΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Φαίη Ζήκα, αν. Καθηγήτρια Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Ιδρυματικός Υπεύθυνος Erasmus+
Ζάφος Ξαγοράρης, Καθηγητής Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
email: zxagoraris@asfa.gr,

Ακαδημαϊκός Συντονιστής Erasmus+ του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
Πολύδωρος Καρυοφύλλης (Poka -Yio), Αν. Καθηγητής,
email: poka-yio@asfa.gr
Ακαδημαϊκός Συντονιστής Erasmus+ του Τμήματος Θεωρίας και
Ιστορίας της Τέχνης
Ασημίνα Κανιάρη, Επικ. Καθηγήτρια, email: akaniari@asfa.gr

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;;;;

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

