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ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Πρόκειται για βραχύχρονα Προγράµµατα διδασκαλίας διάρκειας από 10 ηµέρες µέχρι 6 εβδοµάδες.
Τα µαθήµατα διδάσκονται από καθηγητές (µέλη ∆ΕΠ ή ΣΕΠ) και παρακολουθούνται από φοιτητές
τουλάχιστον τριών διαφορετικών χωρών (απαραιτήτως Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS για
τα συµµετέχοντα Ιδρύµατα). Επιλέξιµες χώρες είναι οι 27 χώρες µέλη της Ε.Ε., Νορβηγία,
Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Τουρκία. Συνολική διάρκεια προγράµµατος είναι 1–3 χρόνια (αίτηση
ανανέωσης κάθε χρόνο).
Είναι απαραίτητη η ενεργός συµµετοχή τουλάχιστον 10 φοιτητών µε µέγιστο αριθµό 60.
Το ΙΡ δεν είναι ερευνητικό πρόγραµµα και ούτε σκοπό έχει την οργάνωση συνεδρίων. Προσφέρει
την πρόσβαση στη γνώση, ευκαιρίες για µάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων.
Οι στόχοι του ΙΡ είναι οι εξής:
•
η διδασκαλία ειδικών θεµάτων που δεν προσφέρονται συνήθως στα Προγράµµατα Σπουδών
µεµονωµένων Ιδρυµάτων,
•
οι φοιτητές και καθηγητές να εργάζονται σε πολυεθνικές οµάδες,
•
η ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε το περιεχόµενο διδασκαλίας,
•
η δηµιουργία νέας προσέγγισης προγραµµάτων διδασκαλίας (π.χ. δοκιµή νέων διδακτικών
µεθόδων σε µια πολυεθνική τάξη).
Το IP συνήθως διοργανώνεται στην χώρα του Ιδρύµατος-Συντονιστή. Μπορεί όµως να είναι ο
συντονιστής σε άλλη χώρα και σε άλλη να διεξάγεται το Πρόγραµµα ή να υπάρχει ταυτόχρονη
διδασκαλία µε το σύστηµα της τηλεδιάσκεψης χρησιµοποιώντας τα πλεονεκτήµατα του e–learning.
Τα Καθήκοντα του Συντονιστή είναι η οργάνωση του εντατικού προγράµµατος και άλλα πρακτικά
ζητήµατα (οργάνωση µετακινήσεων, διαµονή συµµετεχόντων, υποβολή εκθέσεων).
Τα Καθήκοντα των Εταίρων είναι η Συµµετοχή στη διαµόρφωση του προγράµµατος διδασκαλίας
και η Οργάνωση πρακτικών ζητηµάτων για τους φοιτητές και διδάσκοντες του Ιδρύµατός τους.
Για το 2008–2009 θα δοθεί προτεραιότητα στα εξής:σε προγράµµατα που ανταποκρίνονται στις
νέες ανάγκες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και συµβάλλουν στη διάδοση γνώσης σε ταχέως
εξελισσόµενους τοµείς της επιστήµης,η δυνατότητα ένταξης των IP στο Πρόγραµµα Σπουδών
των συµµετεχόντων φοιτητών, ιδιαίτερα εάν αποτελούν µέρος προγραµµάτων σπουδών που
µπορούν να οδηγήσουν σε διπλό ή κοινό τίτλο σπουδών, ή Erasmus–Mundus Μaster,η
αναγνώριση του συστήµατος ECTS,
•
IP που δεν απαιτούν µακρόχρονη παραµονή των φοιτητών στο εξωτερικό,έχουν διαθεµατική
προσέγγιση,
•
χρησιµοποιούν ΙCT tools (τεχνολογίες πολυµέσων) για την προετοιµασία του Εντατικού
Προγράµµατος και την πρόσβαση σε αυτό, µετά τη λήξη του, µελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας,
•
οργανώνεται από Ιδρύµατα της Περιφέρειας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (κατ’ αποκοπή ποσό που καθορίζεται ανά χώρα από την Ε.Ε: για
την Ελλάδα 6.510 ευρώ για το 07-08) και περιλαµβάνει: έξοδα συµµετοχής των φοιτητών του
Ιδρύµατος-Συντονιστή, έξοδα πολιτιστικού προγράµµατος, έξοδα ταξιδίου και διαµονής
εξωτερικών εµπειρογνωµόνων και προσωπικού που εργάζεται για το IP κατά τη διάρκεια
προετοιµασίας και αξιολόγησης – αξιοποίησης των αποτελεσµάτων του, εκτυπώσεις, µεταφράσεις,
ενοικίαση χώρου στον οποίο διεξάγεται το IP, ενοικίαση υλικοτεχνικού εξοπλισµού, γραµµατειακή
υποστήριξη, έξοδα επικοινωνίας.
∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ & ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ (κατ’ αποκοπή χρηµατοδότηση, καθορίζεται από την
Εθνική Μονάδα τηρουµένου του ανώτατου ποσού ανά χώρα.
∆ιδάσκοντες:140€ ηµερήσια αποζηµίωση ή 698€ την πρώτη εβδοµάδα επιπλέον 326€ δεύτερη
εβδοµάδα και 186€ για τις επόµενες εβδοµάδες. (τα ποσά αυτά ισχύουν για το 07–08).
Φοιτητές : εβδοµαδιαία αποζηµίωση 163€ (για το 07–08)
ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
βάσει πραγµατικών δαπανών (π.χ. ότι ισχύει στο πρόγραµµα Κινητικότητας ∆ιδασκόντων
Erasmus).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Κάθε µέλος ∆ΕΠ / ΣΕΠ του ΕΑΠ µπορεί να υποβάλλει αίτηση βάσει σχεδίου στο Τµήµα
∆ιεθνών & ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΕΑΠ για την ένταξή του στο πρόγραµµα Erasmus –IP, µε
καταληκτική ηµεροµηνία 14 Μαρτίου 2008. Η πρώτη περίοδος επιλεξιµότητας είναι από την
1 Σεπτεµβρίου 2008 µέχρι την 31 Αυγούστου 2009.

