Κινητικότητα φοιτητών ΕRΑSΜUS με σκοπό την Πρακτική Ασκηση
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος Δια Βίου Μάθηση
(LLΡ)/ ERASMUS, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές (από
το 1ο έτος σπουδών τους), μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους
διδάκτορες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΑΠΘ,να
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/
Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία
κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης LLP/ERASMUS PLACEMENTS.
Τα Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών με σειρά προτεραιότητας είναι:
α) Γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής.
β) Επίπεδο σπουδών (προηγούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του
τελευταίου έτους, έπονται οι μεταπτυχιακοί διπλώματος ειδίκευσης του
τελευταίου έτους, κατόπιν οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί και ακολουθούν
οι υπόλοιποι υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί διπλώματος
ειδίκευσης και προπτυχιακοί ανάλογα με το έτος σπουδών τους).
γ) Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που έχει συγκεντρώσει ο
φοιτητής.
δ) Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει συγκεντρώσει
ο φοιτητής (από την αναλυτική του βαθμολογία).
ε) Το περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης να είναι σχετικό με το
γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου (το οποίο προκύπτει από τη
βεβαίωση του φορέα υποδοχής, Letter of Acceptance).
στ) H προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες
που θα αποκομίσει ο φοιτητής πρέπει να προκύπτουν από τη βεβαίωση
του φορέα υποδοχής. Στην αίτηση (στο βιογραφικό σημείωμα) να
περιγράφονται οι γνώσεις/μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες, που
δυνητικά θέλει να αποκτήσει ο φοιτητής.

Περίοδος παραμονής στο εξωτερικό
Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο
εξωτερικό, η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ τριών (3) και δώδεκα (12)
μηνών ( Η διάρκεια είναι από 01 Οκτωβρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου).
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνιστάται η 3μηνη
μετακίνηση.
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Γενικές Οδηγίες
Αφού έχετε βρεί τον φορέα, στον οποίο πρόκειται να εργαστείτε, και έχετε
προσωπικό λογαριασμό e-mail του ΑΠΘ (εφόσον δεν έχετε να γνωρίζετε
οτι εκδίδεται απο το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, που βρίσκεται στο
κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθηκης), τότε μπορείτε να ξεκινήσετε την
διαδικασία υποβολής της on-line αίτησης.
Η διαδικασία περιγράφεται στη διεύθυνση:
www.eurep.auth.gr→Φοιτητές→Εξερχόμενοι→ΠρακτικήΆσκηση→Λεπτομ
έρειες για την αίτηση (στη δεξιά στήλη)
Διευκρινίσεις
Σύμφωνα με τις Οδηγίες διαχείρισης του προγράμματος Erasmus,
επιλέξιμη δραστηριότητα είναι οι τοποθετήσεις για πρακτική άσκηση
πλήρους απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση σε
επιχείρηση για πρακτική άσκηση αναγνωρίζεται από το ίδρυμα
προέλευσης ως αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος του φοιτητή.
Ο ίδιος ο όρος "πρακτική άσκηση" συνεπάγεται ότι ο φοιτητής θα
εργαστεί, σε θέση εργασίας, με συγκεκριμένα καθήκοντα (που πρέπει να
αναλυθούν στη συμφωνία πρακτικής άσκησης). Εξάλλου, πρέπει να
έχουμε τοποθέτηση σε επιχείρηση. Το Πανεπιστήμιο μπορεί να θεωρηθεί
ως επιχείρηση, αλλά μόνον εφόσον προσφέρει θέση εργασίας (π.χ. ένας
φοιτητής δουλεύει στη βιβλιοθήκη ως βιβλιοθηκονόμος, άλλος στις
οικονομικές υπηρεσίες, κ.λ.π.). Ασφαλώς δεν απαγορεύεται, (το αντίθετο,
μάλιστα) ένας φοιτητής να επιδιώξει να βρει μια θέση εργασίας με σκοπό
να αξιοποιήσει την εμπειρία του και να βοηθηθεί στη συγγραφή της
διατριβής του (φανταστικό παράδειγμα: ένας φοιτητής Οινολογίας κάνει
πρακτική άσκηση δουλεύοντας σε οινοποιείο και στη διατριβή του
αναλύει νέες μεθόδους οινοποίησης που έμαθε εκεί), αλλά η προϋποθεση
της εργασίας πρέπει να τηρείται.
Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η πρακτική άσκηση πρέπει να προβλέπεται
από το πρόγραμμα σπουδών, ώστε να αναγνωρίζεται. Στην περίπτωση
που, εξαιρετικά, δεν συμβαίνει αυτό, το Ιδρυμα αποστολής θα παρέχει
αναγνώριση συμπεριλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη περίοδο στο
Παράρτημα Διπλώματος, κατ' ελάχιστον. Αυτό, όμως, σημαίνει, ότι, εάν
δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών, η χρήση της πρακτικής
άσκησης πρέπει να γίνεται με φειδώ και όχι σε αντικατάσταση της
περιόδου σπουδών, που προσφέρει "κανονική" και πλήρη αναγνώριση.
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Περισσότερες πληροφορίες:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κυριακούλα Παπαδημητρίου
Συντονιστής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ για
LLP/Erasmus και για ECTS
kyp@past.auth.gr
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