Πρόσθετες οδηγίες για τους εξερχόμενους φοιτητές που θα πρέπει να έχουν υπόψη κατά
τη μετακίνησή τους μέσω του προγράμματος Erasmus+:
1. Φοιτητές που μετακινούνται μέσω του προγράμματος Erasmus+ και παραμένουν στο
εξωτερικό μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που έχουν δηλώσει στη σύμβασή τους
λαμβάνουν μικρότερο ποσό υποτροφίας. Η διαφορά αφαιρείται από την τελική δόση του 20% ή
αν το ποσό που περικόπτεται είναι μεγαλύτερο ο φοιτητής επιστρέφει στο τέλος το ανάλογο
ποσό από την υποτροφία που έχει ήδη λάβει.
2. Όλοι οι φοιτητές που μετακινούνται μέσω του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές ή
πρακτική άσκηση υποχρεούνται να παραδίδουν στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων,
είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ταχυδρομείου, τα ζητούμενα έγγραφα που φαίνονται και στην
ηλεκτρονική σελίδα του γραφείου που απαιτούνται για πριν και μετά την επιστροφή εντός 45
ημερών από την ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών ή πρακτικής άσκησης που αναγράφεται
στη σύμβασή τους.
Στα συγκεκριμένα έγγραφα:
 Η Έκθεση Σπουδών ή Έκθεση Πρακτικής Άσκησης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από
το
φοιτητή
(λαμβάνει
σχετικό
email
από
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
eac_mt_no_reply@ec.europa.eu με τίτλο: Erasmus participant report request λίγες μέρες
πριν την ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών ή πρακτικής άσκησης που έχει δηλώσει στη
σύμβασή του).
 Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης μαθημάτων / πρακτικής άσκησης χορηγείται
απευθείας από την αντίστοιχη Γραμματεία στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
Τυχόν καθυστερήσεις ή παραλείψεις στην παράδοση των παραπάνω θα έχουν επιπτώσεις στο
ποσό της αποπληρωμής της υποτροφίας που θα αποφασίζονται ανάλογα με την κάθε
περίπτωση.
3. Οι φοιτητές που μετακινούνται μέσω του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική άσκηση
πρέπει να έχουν υπόψη ότι μπορούν να δηλώσουν διάρκεια πρακτικής άσκησης στη σύμβασή
τους ως και τις 31 Αυγούστου του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους. Αν δεν έχουν ολοκληρώσει
ως τότε το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την πρακτική τους άσκηση μπορούν να
υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος).
4. Για τους φοιτητές που μετακινούνται μέσω του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές
ισχύουν τα εξής δεδομένα όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους στα μαθήματα που
παρακολουθούν:
α/. Για όσους έχουν δηλώσει στη σύμβασή τους διάρκεια σπουδών ένα εξάμηνο (χρονικό
διάστημα σπουδών στη σύμβασή τους άνω των 3 μηνών):
 Απαιτείται να έχουν δηλώσει μαθήματα 30 ECTS.
 Προϋπόθεση για να πληρωθούν στο τέλος το σύνολο της υποτροφίας τους είναι να
λάβουν τουλάχιστον 20 ECTS από μαθήματα που ολοκλήρωσαν επιτυχώς.








Σε περίπτωση που λάβουν από 5-20 ECTS, ενώ έχουν εξεταστεί σε μαθήματα
τουλάχιστον 20 ECTS, θα λαμβάνουν το 80% της υποτροφίας τους.
Σε περίπτωση που δεν λάβουν μονάδες ECTS, ενώ έχουν εξεταστεί σε μαθήματα
τουλάχιστον 20 ECTS, θα λαμβάνουν μικρότερο μέρος της υποτροφίας τους (το
ποσοστό θα αποφασίζεται κατά περίπτωση).
Σε περίπτωση που δεν εξεταστούν καθόλου σε μαθήματα ή εξεταστούν σε μαθήματα με
λιγότερα από 20 ECTS και δεν επιτύχουν σε κανένα μάθημα δεν θα λαμβάνουν καθόλου
υποτροφία.
Τα υπόλοιπα πιθανά σενάρια θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Αναλογικά ισχύουν τα παραπάνω δεδομένα και για όσους μετακινούνται για σπουδές σε όλη τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (δύο εξάμηνα).
Για όσους μετακινούνται για σπουδές και δηλώνουν στη σύμβασή τους διάρκεια σπουδών 3
μήνες (ελάχιστη διάρκεια) απαιτείται να δηλώνουν μαθήματα τουλάχιστον 15 ECTS. Εδώ το
ποσοστό πληρωμής της υποτροφίας θα αποφασίζεται στο τέλος ανάλογα με τις ECTS που
έλαβε ο φοιτητής από τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς.
5. Για τους φοιτητές που μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Erasmus+
εξακολουθούν να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το ΤΕΙ Κρήτης, θα γνωστοποιούνται τα
ονόματά τους στο Τμήμα που ανήκουν με εισήγηση να αναστέλλεται προσωρινά η δυνατότητα
ανανέωσης εγγραφής μέχρι να κλείσουν τις εκκρεμότητες που έχουν οπότε η γενική συνέλευση
του Τμήματός τους θα αποφασίζει σχετικά.

