“Please be a traveller, not a tourist. Try new
things, meet new people, and look beyond what’s
right in front of you. Those are the keys to
understanding this amazing world we live in.”
Andrew Zimmern

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2015
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ERASMUS ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η κατάθεση των δικαιολογητικών πραγματοποιείται σε ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται
στο Τμήμα που είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής και αφορά την προέγκριση της αίτησης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (πρωτοκολλημένη)
Αναλυτική βαθμολογία
Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
Βιογραφικό σημείωμα (CV)
Student Application Form (από το Ίδρυμα Υποδοχής)
Learning Agreement για προπτυχιακούς φοιτητές / Learning Agreement για
μεταπτυχιακούς φοιτητές (από το Ίδρυμα Υποδοχής)
7.
Τεστ αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας (οι οδηγίες θα σας δοθούν μετά
από επικοινωνία στο mail vega@staff.teicrete.gr)
Οι αιτήσεις του πρώτου σταδίου, μετά την ολοκλήρωσή τους, θα εγκριθούν από το
Τμήμα Διατροφής ‐ Διαιτολογίας, Τ.Ε.Ι Κρήτης από τον κ. Φραγκιαδάκη ή την κα.
Μαρκάκη ηλεκτρονικά.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, ΤΕΙ Κρήτης μετά την έγκριση τους.
1.
2.

Σύμβαση κινητικότητας του ΙΚΥ (σε δυο πρωτότυπα)
Φωτοτυπία των στοιχείων του προσωπικού Λογαριασμού στην Εθνική
Τράπεζα (για να κατατεθούν τα χρήματα της υποτροφίας)
3.
Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης
Για την πραγματοποίηση και συλλογή των εγγράφων του σταδίου 2 παρακαλείστε να
επικοινωνείτε αποκλειστικά με την κα. Vega στο mail: vega@staff.teicrete.gr καθώς
είναι υπεύθυνη στον τομέα αυτό.
Πριν την επιστροφή σας παρακαλείστε να έχετε συμπληρωμένο από τον υπεύθυνο σας στο
εξωτερικό το
1.

Confidential Supervisor's Report

Μετά την επιστροφή
1.
2.
3.
4.

Έκθεση Σπουδών
Ατομική Βεβαίωση Παραλαβής Υποτροφίας
Ttranscript of records (από το Ίδρυμα Υποδοχής)
Πιστοποιητικό αναγνώρισης των μαθημάτων (από τη Γραμματεία του Τμήματος)
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Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική τους μορφή
έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τα συμπληρώσετε.


http://www.teicrete.gr/iro/el/index.php/programmata‐kinhtikothtas‐gia‐
spoudespraktiki‐askhsh/dikaiologhtika‐summetoxis‐gia‐spoudes

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων εξερχόμενων φοιτητών στα πλαίσια του
προγράμματος Erasmus+ (για την παρακολούθηση μαθημάτων στο εξωτερικό) για το ΤΕΙ
Κρήτης
Απαραίτητες προϋποθέσεις:






Εγγραφή τουλάχιστον στο Ε' τυπικό εξάμηνο σπουδών
Επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον του 70% των μαθημάτων των δύο
πρώτων τυπικών εξαμήνων σπουδών
Γλωσσική επάρκεια τουλάχιστον στο επίπεδο που απαιτείται από το Ίδρυμα
υποδοχής
Επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον του 50% του συνόλου των
μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (στο παραπάνω
σύνολο δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα επιλογής και τα μαθήματα ξένης
γλώσσας)

Η μοριοδότηση για την κατάταξη των αιτήσεων ανά Τμήμα γίνεται με τα εξής κριτήρια
αξιολόγησης:






Κριτήριο 1 (70%): Α = Μέσος όρος τρέχουσας βαθμολογίας με 2 δεκαδικά
ψηφία (ως τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης) στα ολοκληρωμένα
μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας 0,7 (Μ.Ο. * 0,7)
Κριτήριο 2 (15%): Β = Αριθμός πλήρως ολοκληρωμένων μαθημάτων (εκτός
των μαθημάτων επιλογής και των μαθημάτων ξένης γλώσσας) δια του
συνόλου των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου ‐ 40 μαθήματα
(αριθμός μαθημάτων / 40 * 0,15)
Κριτήριο 3 (15%): Γ = Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας όπως προκύπτει
από την παρακάτω κλίμακα / 2,5 * 0,15:

0,5

Επιτυχής παρακολούθηση ή κατοχύρωση του συνόλου των προσφερόμενων μαθημάτων
της αγγλικής γλώσσας μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος παρακολούθησης
του φοιτητή
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Καλή γνώση (επίπεδο Β2) που πιστοποιείται με πτυχίο Lower –First Certificate ή πτυχίο
ισοδύναμης βαρύτητας

1,5

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ2/C1) που πιστοποιείται με πτυχίο Advanced English ή πτυχίο
ισοδύναμης βαρύτητας

3

2

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) που πιστοποιείται με πτυχίο proficiency ή
πτυχίο ισοδύναμης βαρύτητας

2,5

Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2) και επιπλέον πιστοποίηση της
καλής γνώσης της τοπικής ξένης γλώσσας στο Ίδρυμα Υποδοχής

* Η τελική κατάταξη διαμορφώνεται αθροίζοντας τις βαθμολογίες των παραπάνω
κριτηρίων (Α+Β+Γ).







Σε περιπτώσεις ισοβαθμιών:
Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός Ελλάδας, οι οποίοι αιτούνται
μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους, έχουν χαμηλή
προτεραιότητα.
Η σειρά κατάταξης διαμορφώνεται με βάση τις επιμέρους βαθμολογίες των
παραπάνω κριτηρίων με τη σειρά που ακολουθεί:
Κριτήριο 3
Κριτήριο 2
Κριτήριο 1

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων
αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης.

Εκτός από τα παραπάνω βασικά κριτήρια τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να είναι
μοριοδοτημένα, το κάθε Τμήμα έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει επιπλέον
κριτήρια τα οποία οφείλει να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και στον πίνακα
ανακοινώσεων.
Ο σύνδεσμος που ακολουθεί θα σας οδηγήσει στην εύρεση των εγγράφων σε
ηλεκτρονική μορφή που είναι απαραίτητα να συμπληρωθούν και να υποβληθούν
ηλεκτρονικά όπως προαναφέρθηκε με τις παραπάνω οδηγίες στο στάδιο 1 και 2.


http://www.teicrete.gr/iro/el/index.php/programmata‐kinhtikothtas‐gia‐
spoudespraktiki‐askhsh/kritiria‐summetoxis

Λίστα με τα Πανεπιστήμια τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus σε
ευρωπαϊκό επίπεδο


http://www.teicrete.gr/iro/el/index.php/2014‐02‐15‐17‐38‐43/bilateral‐edit
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Συνεργαζόμενα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εξωτερικού με το
Τμήμα Διατροφής – Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ στα πλαίσια του
προγράμματος ERASMUS+ 2014 ‐ 2020
1. St. Pölten University of Applied Sciences
http://english.fhstp.ac.at/courses/bachelor/di/content
Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο διαμονής, τα διαθέσιμα
μαθήματα που παρέχει η προαναφερόμενη σχολή, για τη σίτιση και μια
εκτίμηση των μηνιαίων εξόδων ακολουθήστε το link για να οδηγηθείτε στον
οδηγό.
http://english.fhstp.ac.at/international/incoming‐students/international‐
student‐guide/International_Student_Guide.pdf

2. KHLeuven / Leuven University College
http://www.leuvenuniversitycollege.be/Exchange‐student/Exchange‐
programmes/Nutrition‐and‐Dietetics
Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο διαμονής, τα διαθέσιμα
μαθήματα που παρέχει η προαναφερόμενη σχολή, για τη σίτιση και μια
εκτίμηση των μηνιαίων εξόδων ακολουθήστε το link για να οδηγηθείτε στον
οδηγό.
http://www.leuvenuniversitycollege.be/Exchange‐student/Introduction‐Week
Αίτηση για συμπλήρωση σε ηλεκτρονική μορφή για την έγκριση της μετακίνησης
και της αποδοχής σας
http://www.leuvenuniversitycollege.be/Exchange‐student/Admission‐Exchange‐
Student

3. Universitat De Valencia
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international‐relations/international‐
relations/erasmus‐study‐programme/incoming/general‐information‐
1285846947811.html
Διαδικασία για την πραγματοποίηση της αίτησης για μετακίνηση, αποδοχή από
το Πανεπιστήμιο, απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε, διορία για
την υποβολή των δικαιολογητικών.
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international‐relations/international‐
relations/erasmus‐study‐programme/incoming/accepted‐students‐
1285846947836.html
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Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο διαμονής, τα διαθέσιμα
μαθήματα που παρέχει η προαναφερόμενη σχολή, για τη σίτιση και μια
εκτίμηση των μηνιαίων εξόδων ακολουθήστε το link για να οδηγηθείτε στον
οδηγό.
http://www.uv.es/uvweb/college/en/international‐relations/international‐
relations/erasmus‐study‐programme/incoming/accommodation‐
1285847248050.html

4. The Hague University of Applied Sciences GHZ
http://www.thehagueuniversity.com/exchange‐programmes/exchange‐
programmes/what‐can‐i‐study
Διαδικασία για την πραγματοποίηση της αίτησης για μετακίνηση, αποδοχή από
το Πανεπιστήμιο, απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε, διορία για
την υποβολή των δικαιολογητικών.
http://www.thehagueuniversity.com/exchange‐programmes/exchange‐
programmes/registration
Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο διαμονής, τα διαθέσιμα
μαθήματα που παρέχει η προαναφερόμενη σχολή, για τη σίτιση και μια
εκτίμηση των μηνιαίων εξόδων ακολουθήστε το link για να οδηγηθείτε στον
οδηγό.
http://www.thehagueuniversity.com/exchange‐programmes/facilities‐exchange‐
students/facilities‐general

5. Instituto Politécnico de Lisboa
http://www.estesl.ipl.pt/en/courses/degree‐programs/dietetics‐and‐nutrition
Διαδικασία για την πραγματοποίηση της αίτησης για μετακίνηση, αποδοχή από
το Πανεπιστήμιο, απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε, διορία για
την υποβολή των δικαιολογητικών.
http://www.estesl.ipl.pt/en/incoming‐students

6. Univerzana Primorskem Università del Litorale (Univ. of Primorska)
http://www.upr.si
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Διαδικασία για την πραγματοποίηση της αίτησης για μετακίνηση, αποδοχή από
το Πανεπιστήμιο, απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε, διορία για
την υποβολή των δικαιολογητικών.
http://www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=95#
http://www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=95#
Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο διαμονής, τα διαθέσιμα
μαθήματα που παρέχει η προαναφερόμενη σχολή, για τη σίτιση και μια
εκτίμηση των μηνιαίων εξόδων ακολουθήστε το link για να οδηγηθείτε στον
οδηγό.
http://www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=95#

7. VIVES University College Brugge, Oostende
https://www.vives.be/international
Διαδικασία για την πραγματοποίηση της αίτησης για μετακίνηση, αποδοχή από
το Πανεπιστήμιο, απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε, διορία για
την υποβολή των δικαιολογητικών.
https://www.vives.be/international/incoming‐students

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο διαμονής, τα διαθέσιμα
μαθήματα που παρέχει η προαναφερόμενη σχολή, για τη σίτιση και μια
εκτίμηση των μηνιαίων εξόδων ακολουθήστε το link για να οδηγηθείτε στον
οδηγό.
https://www.vives.be/housing
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