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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
https://goo.gl/forms/RdcY9i0o39n6wfDg2
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δήλωση Ενδιαφέροντος φοιτητών MONO ηλεκτρονικά
μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2016
Προσοχή ! Διευκρινίζεται ότι μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2016
οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον και όχι
απαραιτήτως να βρουν οργανισμό φιλοξενίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
BHMA 1
• Υποβολή Ενδιαφέροντος μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία, 5
Δεκεμβρίου 2016.
ΒΗΜΑ 2
• Επικοινωνία των ενδιαφερόμενων με οργανισμούς υποδοχής και
εξασφάλιση αποδοχής για πρακτική άσκηση, μέχρι 15
Φεβρουαρίου 2017
ΒΗΜΑ 3
• Mετά τις 15 Φεβρουαρίου 2017 αποδοχή του οργανισμού και του
προγράμματος τοποθέτησης εκ μέρους του τμήματος.
ΒΗΜΑ 4
• Έλεγχος διαθεσιμότητας κονδυλίου, κατανομή θέσεων σε όσο το
δυνατόν περισσότερα άτομα, εκ μέρους του Γραφείου
Κινητικότητας Erasmus

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης ERASMUS+ Traineeship έχουν όλοι οι
εγγεγραμμένοι φοιτητές του ΤΕ.ΠΑ.Κ, σε προπτυχιακό,
μεταπτυχιακό, και διδακτορικό επίπεδο καθώς και όσοι
εκπονούν διδακτορική διατριβή.
Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
και από το πρώτο έτος σπουδών τους ενώ όσοι
βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης τους ή είναι επί
πτυχίο, πρέπει απαραιτήτως να διατηρούν την
φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη την διάρκεια της πρακτικής
άσκησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:
Ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια Τοποθέτησης : 2 μήνες
Καμία τοποθέτηση δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί
ή να ολοκληρωθεί μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2017.
EΝΑΡΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:
• Σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή χρονιά 2016/2017 η
τοποθέτηση θα μπορεί να πραγματοποιείται σε
οποιαδήποτε περίοδο μεταξύ της 1/6/2016 μέχρι και
τις 30/9/2017, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγίστη και
ελάχιστη διάρκεια σε μήνες (δηλαδή τους 2 μήνες)
• Η διάρκεια της τοποθέτησης δεν πρέπει να
συμπεριλαμβάνει και τις ημερομηνίες ταξιδιού.

Επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με
οργανισμούς υποδοχής
Τι θα χρειαστεί o ενδιαφερόμενος:

•Έτοιμο λεκτικό e-mail για να σταλεί στους
οργανισμούς υποδοχής (ελληνικά και αγγλικά)
•Europass CV - Αγγλικά, ελληνικά
•cover/motivation letter
•Πρόσφατη βαθμολογία εάν ζητηθεί
•Skype interview ( if needed )

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από το πρώτο έτος σπουδών
τους ενώ όσοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης τους ή είναι επί πτυχίο, πρέπει
απαραιτήτως να διατηρούν την φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλη την διάρκεια της πρακτικής
άσκησης.
2. Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις από φοιτητές που συμμετείχαν ήδη σε περιόδους τοποθέτησης ή
σπουδών θα λαμβάνονται υπόψη, μόνο αφού ικανοποιηθούν όσοι δεν έχουν μετακινηθεί
με το πρόγραμμα πιο πριν.
3. Επιπλέον ο κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι συμμετοχή του / της
σε προηγούμενη τοποθέτηση ή περίοδο σπουδών κάτω από το πρόγραμμα Erasmus θα
αφαιρείται από τη μέγιστη διάρκεια τοποθέτησης που είναι 12 μήνες ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου zero grant.
4. Φοιτητές από τo εξωτερικό που φοιτούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν περίοδο Erasmus στη χώρα καταγωγής τους θα μπορούν
νοουμένου ότι η χώρα καταγωγής τους δεν είναι η μόνιμη χώρα διαβίωσης τους στην οποία
ζουν και σπουδάζουν ( δεν θα έχουν προτεραιότητα).

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Το έντυπο αποδοχής των φοιτητών εκ μέρους του οργανισμού φιλοξενίας, θα
αποστέλλεται στους ακαδημαϊκούς συντονιστές ERASMUS των τμημάτων. Τα
τμήματα θα επιλέγουν από τον κατάλογο υποψηφίων τους φοιτητές που θα
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, βασιζόμενα και στα πιο κάτω κριτήρια
•

•
•
•
•
•
•
•

Από τι εξαρτάται η έγκριση ενός δικαιούχου
Προηγούμενη Συμμετοχή ( σύμφωνα με τις αρχές του Προγράμματος,
προτεραιότητα θα δίνεται σε άτομα που δεν έχουν μετακινηθεί είτε για Σπουδές
είτε για Πρακτική Άσκηση)
Συνάφεια του περιεχόμενου της πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα σπουδών
και τις απαιτήσεις του.
Ποιότητα του οργανισμού αποδοχής & προγράμματος εργασίας
Ακαδημαϊκή επίδοση (σύμφωνα με την αναλυτική βαθμολογία έκαστου φοιτητή)
Ξένη γλώσσα (πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας ή βεβαίωσης παρακολούθησης
μαθημάτων της επίσημης γλώσσας του οργανισμού Φιλοξενίας).
Ειδικά επιστημονικά ενδιαφέροντα του φοιτητή ή της φοιτήτριας ή προηγουμένη
τοποθέτηση ή/και περίοδος σπουδών στο εξωτερικό ή στην Κύπρο.
Οποιοδήποτε άλλο κριτήριο θεωρηθεί σημαντικό εκ μέρος του προγράμματος
και του τμήματος.
Διαθεσιμότητα θέσεων και κατ’επέκταση της χρηματοδότησης
Κατανομή θέσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα έστω και με μικρότερη
χρηματοδότηση

Οργανισμοί Υποδοχής
ErasmusIntern- http://erasmusintern.org/
Drop’pin Eures- https://ec.europa.eu/eures/droppin/en
Praxis Networkhttp://www.praxisnetwork.eu/proposal/?internship=1
Global Graduates- https://globalgraduates.com/jobs
Η τοποθέτηση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εταιρείες, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά
κέντρα, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς, σε πρεσβείες των χωρών που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα, εκτός από όργανα της Ε.Ε.
Δεν είναι επιλέξιμοι οργανισμοί και Ιδρύματα της ΕΕ (EU institutions, bodies and agencies).

• Προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης
• Χρήσιμες Ιστοσελίδες για εξεύρεση Οργανισμού

Email Επαφής με Οργανισμούς
(ελληνικά)
Αγαπητέ Κύριε/Κυρία ( επίθετο )
Επικοινωνώ σήμερα μαζί σας θέλοντας να σας δηλώσω το ενδιαφέρον μου για τοποθέτηση στην εταιρεία ( όνομα εταιρείας ή
οργανισμού) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για το διάστημα (……αναφέρεται τους μήνες………………………)
Ονομάζομαι ( ………το όνομα σας ………. ) και είμαι φοιτητής/τρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του τμήματος (……το
τμήμα σας ………)
Επισυνάπτω το βιογραφικό μου σημείωμα και προς ενημέρωση σας. (όποιο άλλο έντυπο θα επισυναπτεί εκ μέρους σας )
Σε περίπτωση που χρειάζεται οποιοδήποτε άλλο έντυπο για την αξιολόγηση της αίτησης μου για τοποθέτηση στον οργανισμό
σας θα χαρώ να το επισυνάψω.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η τοποθέτηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ χρηματοδοτείται από
ποσό που χορηγεί η Ε.Ε. στο Πανεπιστήμιο Αποστολής. Συνεπώς δεν προβλέπεται η όποια χρηματική επιβάρυνση εκ μέρους
σας.

Βρίσκομαι στη διάθεση σας για την όποια διευκρίνιση.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας , Με εκτίμηση,
Όνομα, Επίθετο

Email Επαφής με Οργανισμούς
(αγγλικά)
Dear Sir/Madam, (please refer to the last name of the contact person)

I am contacting you in order to express my interest for a work placement/ traineeship at your organization/company (name of
company/ organization) through the Erasmus+ traineeship program for the following months ( please refer to the months)
I am currently a student at Cyprus University of Technology following a Degree in (please refer to your qualification)
Please find attached my Europass CV, as well as the following supporting documents (please refer to the supporting documents,
for example Transcript of Records, etc.) towards my application for a placement at (name of Company/ Organization)
In the event that a further document is needed I will be happy to provide it accordingly.
Kindly note that Erasmus+ traineeships are financed by the Sending Institution, in which case, Cyprus University of Technology,
and require thus no funding on your part.
Thank you for your time and consideration.

I will be happy to respond to any of your inquiries,

Kind Regards,
(Name and Surname)

Training Agreement –Πως
συμπληρώνεται
•
Study cycle:
1st (for bachelor)
2nd (for master)
3rd (for doctorate)
•

Field of education:

1)Nursing/Μidwifery : 0913:
2)Com. and Internet studies : 0329
3) Engineering and engineering trades, not further defined: 0710
4)Mech. Eng. : 0710
5) Civil eng. : 0732
6)Agriculture : 0810
7)Environmental Studies : 0520
8) Multimedia and graphic : 0210
9)Business management : 0410
10)Tourism management : 1015
11) Fine Arts: 0213

Training Agreement
•

Aκριβείς ημερομηνίες τοποθέτησης σας στον οργανισμό
(ημέρα/μήνα). Η ημέρα έναρξης και λήξης δεν θα πρέπει να
είναι σαββατοκυρίακο ή αργία.

•

Λεπτομερές πρόγραμμα τοποθέτησης

•

Γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσετε από τη
συγκεκριμένη τοποθέτηση

•

Τρόπος διαχείρισης (π.χ. εδβομαδιαία αναφορά στο μέντορα)

•

Διευκρινίστε ποια ξένη γλώσσα θα χρησιμοποιείται στον
οργανισμό φιλοξενίας και το γνωστικό σας επίπεδο π.χ. EN,
DE,FR,IT,SP,DN

Training Agreement
•

Εάν ο οργανισμός θα σας δίνει κάποια αμοιβή παρακαλώ όπως
διευκρινιστεί.

•

Εάν οργανισμός θα παρέχει ασφάλεια έναντι τρίτου στον
δικαιούχο, παρακαλώ όπως διευκρινιστεί. Η ασφάλεια είναι
υποχρεωτική για όλους τους δικαιούχους που θα τους
καλύπτει για όλη την περίοδο τοποθέτησης.

•

Υπογραφή δικαιούχου

•

Υπογραφή υπεύθυνου ατόμου από τον Οργανισμό υποδοχής

Τraining Αgreement for
Traineeships
Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται
εκ μέρους των ενδιαφερόμενων φοιτητών , και εκ μέρους του
οργανισμού φιλοξενίας και κατόπιν να αποστέλλεται ηλεκτρονικά

στο outgoing@cut.ac.cy
Σε περίπτωση καθυστέρησης εκ μέρους του οργανισμού
υποδοχής του συμπληρωμένου εντύπου Training Agreement,
Θα αναμένεται κοινοποίηση της γραπτής επικοινωνίας που να αναφέρεται
στην αποδοχή του φοιτητή/τριας από τον οργανισμό Υποδοχής,
επίσης μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Μηνιαίο Επίδομα:
Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group 1:
Denmark, Ireland, France, Italy, Austria, Finland,
Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway- 750
EUR μηνιαία
Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group2:
Belgium, Czech Republic, Germany, Greece, Spain,
Croatia, Luxembourg, Netherlands, Portugal,
Slovenia, Iceland, Turkey- 700 EUR μηνιαία
Για χώρες που βρίσκονται κάτω από το Group3:
Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta,
Poland, Romania, Slovakia, Former Yugoslav Republic
of Macedonia- 650 EUR μηνιαία

Ταξιδιωτικά Έξοδα :
Θα δίνεται χρηματική βοήθεια σύμφωνα με τις πιο κάτω
χιλιομετρικές αποστάσεις στα ταξιδιωτικά έξοδα- αφού
προσκομιστούν τα απαραίτητα έντυπα ( εισιτήριο και
απόδειξη πληρωμής εισιτηρίου) και μόνο σε όσους φοιτητές
θα έχει εγκριθεί η συμμετοχή.
Για το λόγο αυτό οι φοιτητές, παρακαλούνται να μην
προβαίνουν σε αγορά εισιτηρίων προτού γίνουν αποδεκτοί
για συμμετοχή από το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus/ και το
τμήμα τους.
Αποστάσεις σε Km:
Between 100 and 499 KM: 180 EUR
Between 500 and 1999 KM: 275 EUR
Between 2000 and 2999 KM: 360 EUR
Between 3000 and 3999 KM: 530 EUR
Between 4000 and 7999 KM: 820 EUR
8000 KM or more: 1100 EUR
Διευκρινίζεται ότι οι χιλιομετρικές αποστάσεις θα
υπολογίζονται σύμφωνα με τον Υπολογιστή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources_en#tab-1-4

OLS
Online Linguistic Support
• Υποχρεωτική συμπλήρωση του Language
Assessment Πριν και Μετά την περίοδο
τοποθέτησης
• Υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων
κατά την διάρκεια της περιόδου τοποθέτησης
https://www.youtube.com/watch?v=dvJj1Jqc3Tw

Επικοινωνήστε μαζί μας
Erasmus Mobility Office
Service for Research and International
Collaboration
Cyprus University of Technology
Laiki Building-Athinon and N.Xiouta corner,
3040 Lemesos-Cyprus
www.cut.ac.cy/erasmus
email: erasmus@cut.ac.cy
tel: 00 357 25 00 23 90 /fax: 00 357 25 00 27 63
• Erasmus at Cyprus University of Technology

