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Μαθημάτων (Ιαν.– Φεβρ. 2014)
Διαβιβάζονται συνημμένα, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων,
α. Οδηγίες για τη Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών για Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα
(EILC) και
β. Χρονοδιάγραμμα EILC 2013/2014
Τα ανωτέρω διαβιβάσθηκαν στην ΑΣΠΑΙΤΕ από το ΙΚΥ/ΕΜ.
Μαρία Καντωνίδου
Ιδρυματική Υπεύθυνη Erasmus

-----ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ EILC 2013/2014
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει το site της με links για τα EILC, παρέχοντας όλες
15 Απριλίου 2013
τις πληροφορίες για τα μαθήματα και τις αιτήσεις
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html
Μάρτιος- Μάιος
 Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ενημερώνουν τους φοιτητές τους σχετικά με τα
2013
EILC της περιόδου 2013-2014
Απρίλιος- Μάιος
 Οι φοιτητές καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Εκπαιδευτικό τους Ίδρυμα, το οποίο
2013
με τη σειρά του ορίζει εσωτερικά καταληκτικές ημερομηνίες για τις αιτήσεις.
η

Για τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το 2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1η Ιουνίου 2013
Αρχές Ιουνίου
2013

21η Ιουνίου 2013

Τέλη Ιουνίου –
Αρχές Ιουλίου
2013
ΙούνιοςΑύγουστος 2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των φοιτητών (μόνο με e-mail) στα
Ιδρύματα – Διοργανωτές των EILC και αποστολή της συνολικής λίστας των αιτούντων
στην Ελληνική Εθνική Μονάδα.
 Τα Ιδρύματα – Διοργανωτές των EILC, σε συνεργασία με την Ε.Μ. της χώρας
υποδοχής διεξάγουν τη διαδικασία επιλογής των αιτήσεων.
 Καταληκτική ημερομηνία για την τελική επιλογή των φοιτητών από τα Ιδρύματα –
Διοργανωτές.
 Τα Ιδρύματα – Διοργανωτές EILC ειδοποιούν όλους τους επιτυχόντες, επιλαχόντες
και απορριφθέντες φοιτητές για την τελική επιλογή και ζητούν επιβεβαίωση για τη
συμμετοχή τους.
 Αποστολή καταλόγου των επιλεχθέντων και επιλαχόντων φοιτητών στα Ιδρύματα
Προέλευσης.
 Οι επιλεχθέντες φοιτητές αποστέλλουν στο Ίδρυμα – Διοργανωτή την επιβεβαίωση
της συμμετοχής τους στα EILC μέσω του Γραφείου Erasmus του Ιδρύματος
Προέλευσης.
 Τα Ιδρύματα – Διοργανωτές αποστέλλουν πληροφοριακό υλικό στους φοιτητές που
επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους.
 Οι βοηθοί Comenius / Grundtvig κάνουν αίτηση στα Ιδρύματα – Διοργανωτές των
EILCs μόλις το status τους ως βοηθοί Comenius/ Grundtvig έχει επιβεβαιωθεί.
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Ιούλιος –
Αύγουστος 2013

 Τα Ιδρύματα – Διοργανωτές EILC επιλέγουν ορισμένους επιλαχόντες για την
πλήρωση τυχόν κενών θέσεων λόγω ακυρώσεων.
 Οι βοηθοί Comenius/ Grundtvig ενημερώνονται για τα αποτελέσματα.
Για τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των φοιτητών Erasmus (μόνο με e31η Οκτωβρίου
mail) στα Ιδρύματα – Διοργανωτές των EILC.
2013
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των βοηθών Comenius/ Grundtvig.
Αρχές Νοεμβρίου  Τα Ιδρύματα – Διοργανωτές EILC, σε συνεργασία με την ΕΜ της χώρας υποδοχής
2013
διεξάγουν τη διαδικασία επιλογής των αιτήσεων εισερχόμενων φοιτητών.
 Καταληκτική ημερομηνία για την τελική επιλογή των φοιτητών από τα Ιδρύματα –
Διοργανωτές.
η
18 Νοεμβρίου
 Τα Ιδρύματα – Διοργανωτές ειδοποιούν όλους τους επιτυχόντες και επιλαχόντες για
2013
την τελική επιλογή και ζητούν επιβεβαίωση για τη συμμετοχή τους.
 Αποστολή καταλόγου των επιλεχθέντων και επιλαχόντων φοιτητών στα Ιδρύματα
Προέλευσης.
 Οι επιλεχθέντες φοιτητές Erasmus αποστέλλουν στο Ίδρυμα – Διοργανωτή την
Τέλη Νοεμβρίου –
επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στα EILCs, μέσω του Γραφείου Erasmus του
Αρχές Δεκεμβρίου
Ιδρύματος Προέλευσης.
2013
 Τα Ιδρύματα – Διοργανωτές EILC αποστέλλουν πληροφοριακό υλικό στους φοιτητές
που επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους.
Δεκέμβριος 2013 –  Τα Ιδρύματα – Διοργανωτές EILC επιλέγουν ορισμένους επιλαχόντες για την
Ιανουάριος 2014
πλήρωση τυχόν κενών θέσεων λόγω ακυρώσεων.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ERASMUS (EILC) 2013 / 2014

Κριτήρια επιλεξιμότητας
Μόνο οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί να διανύσουν μία περίοδο Erasmus
Σπουδών ή Πρακτικής Άσκησης (χρονικό διάστημα από ένα ακαδημαϊκό 3μηνο έως
12 μήνες) σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης μίας από τα κράτη με τις λιγότερο
ομιλούμενες και διδασκόμενες γλώσσες, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα
Μαθήματα Εντατικής Γλωσσικής προετοιμασίας Erasmus που διοργανώνονται στη
χώρα υποδοχής.
Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που μετακινούνται για μεγαλύτερο διάστημα για
σπουδές ή/ και πρακτική άσκηση Erasmus.
Τα μαθήματα προσφέρονται σε δύο επίπεδα γλώσσας (αρχαρίων και μέσων).
Φοιτητές των οποίων το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι η γλώσσα της
διοργανώτριας χώρας, κατά κανόνα δεν είναι επιλέξιμοι.
Τα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus έχουν διάρκεια από 2 έως 6 εβδομάδες
(με ελάχιστο (minimum) 60 ώρες διδασκαλίας) και θα πραγματοποιηθούν σε δύο
περιόδους:
α’ περίοδος: το καλοκαίρι του 2013, πριν από την έναρξη του χειμερινού
εξαμήνου.
o β’ περίοδος: τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο του 2014, πριν από την έναρξη του
εαρινού εξαμήνου.
o

Τελική επιλογή
Η τελική επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία μεταξύ του
Ιδρύματος – Διοργανωτή, της Ε.Μ. της χώρας υποδοχής και του Ιδρύματος
Προέλευσης το οποίο έχει και την ευθύνη για την επιβεβαίωση ότι οι προτεινόμενοι
φοιτητές θα μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Erasmus.
Σημαντικό κριτήριο αποτελεί η ισόρροπη συμμετοχή ανά γνωστικό αντικείμενο και η
ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση.
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Διαδικασία επιλογής
o Οι φοιτητές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο Erasmus του Ιδρύματος
Ανώτατης Εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι (Ίδρυμα - Προέλευσης) 1.
o Μετά την εξακρίβωση της σωστής συμπλήρωσης των στοιχείων, το Ίδρυμα Προέλευσης αναλαμβάνει την προώθηση της αίτησης στο Ίδρυμα – Διοργανωτή 2
των Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων μόνο ηλεκτρονικά.
Μαζί με την αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά και η βεβαίωση πως οι φοιτητές
έχουν επιλεγεί για περίοδο Erasmus για σπουδές ή /και πρακτική άσκηση στη
χώρα όπου διοργανώνονται τα EILC 3. Η διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται οι
αιτήσεις αναφέρεται στο πληροφοριακό υλικό του Ιδρύματος – Διοργανωτή και
στην Ιστοσελίδα της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc902_en.htm
o Αντίγραφα των αιτήσεων των φοιτητών Erasmus καθώς και συγκεντρωτικός
κατάλογος αποστέλλονται στο ΙΚΥ/ Ε.Μ. (μόνο με e-mail) 4.
o Η Ε.Μ. αποστέλλει στους φοιτητές τα έγγραφα που αφορούν στον φοιτητή EILC
(σύμβαση, ερωτηματολόγιο) και στη συνέχεια οι φοιτητές πρέπει να
αποστείλουν στο ΙΚΥ/ ΕΜ τη σύμβαση τους υπογεγραμμένη σε δύο αντίτυπα, για
να λάβουν το σύνολο της επιχορήγησης.
Με το πέρας των μαθημάτων και εντός 2 εβδομάδων οι φοιτητές Erasmus είναι
υποχρεωμένοι να στείλουν στo IKY/ Ε.Μ. το Έντυπο Ερωτηματολόγιο
Αξιολόγησης των Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων και τη Βεβαίωση
Παρακολούθησης των EILC που τους χορήγησε το Ίδρυμα - Διοργανωτής.
Προτεινόμενες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων των φοιτητών προς τα
Ιδρύματά τους:
o α’ περίοδος : 24/5/2013
o β’ περίοδος : 24/10/2013
2 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων όλων των Ιδρυμάτων Προέλευσης προς τα Ιδρύματα-Διοργανωτές όλων των χωρών για τα EILC έχει
ορισθεί:
o η 1η Ιουνίου 2013, για την α’ περίοδο διοργάνωσης (καλοκαίρι 2013)
o η 31η Οκτωβρίου 2013, για την β’ φάση διοργάνωσης (Ιανουάριος –
Φεβρουάριος 2014)
3 Σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία επιλογής φοιτητών Erasmus είναι
μεταγενέστερη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στα
EILC, η τελική επιβεβαίωση συμμετοχής στα EILC θα πραγματοποιηθεί μετά την
οριστική επιλογή του φοιτητή για συμμετοχή στο Erasmus.
4
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των συγκεντρωτικών καταλόγων
όλων των Ιδρυμάτων - Προέλευσης προς το ΙΚΥ/ ΕΜ έχει ορισθεί:
o η 7η Ιουνίου 2013, για την α’ περίοδο διοργάνωσης (καλοκαίρι 2013)
η
o η 5 Νοεμβρίου 2013, για την β’ φάση διοργάνωσης (Ιανουάριος – Φεβρουάριος
2014)
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