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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ (ΚΑ107, σχέδιο 2020-3)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Rochester Institute of
Technology (USA)
Χανιά 4/11/2021
Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility),
δίδεται στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης η δυνατότητα σπουδών στο
Rochester Institute of Technology -RIT (USA).
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από 8-11-2021 μέχρι και 30/11/2021

Ίδρυμα Υποδοχής

Rochester Institute of
Technology (RIT)
https://www.rit.edu/

Ελάχιστο επίπεδο
επάρκειας γλώσσας

Αγγλικά (Β2)

Θέσεις

1

Κύκλος
σπουδών*

2os, 3os

Διάρκεια
σπουδών
(μήνες)

3

Κάλυψη
εξόδων
ταξιδιού

Κάλυψη
ατομικών
εξόδων
(ανά μήνα)

Λήξη της
κινητικότητας

1500€

700€

31/7/2023

*

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1os- προπτυχιακοί φοιτητές, 2os- μεταπτυχιακοί φοιτητές, 3os- υποψήφιοι διδάκτορες

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ISCED CODE)

-Environmental Protection Technology
(0712)
-Information & Communication
Technologies (061)

Πληροφορίες
(Contact person/international office)
- Ellen Granberg, Ph.D.
-International Office:
Associate Provost of ---International Education
Provost and Senior Vice
and Global Programs
President for Academic Affairs
James Myers, Ph.D.
provost@rit.edu
James.myers@rit.edu
-Andreas Savakis
-General Office contact:
Professor, Department of
global@rit.edu
Computer Engineering
+585-475-4466
andreas.savakis@rit.edu

Επισημάνσεις
-Ενόψει των απρόβλεπτων επιβαλλόμενων μέτρων κατά του ιού, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επιλέξουν τις
περιόδους των σπουδών τους δια της φυσικής τους παρουσίας, όποτε αυτό είναι επιτρεπτό, με ακρίβεια ενός
ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε αντίθετη περίπτωση δίνεται η δυνατότητα σπουδών εξ’ αποστάσεως, με μηδενική
επιχορήγηση. Σε κάθε περίπτωση, η κινητικότητα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31-7-2023, οπότε λήγει το σχέδιο
2020-3 του προγράμματος Erasmus.
- H κινητικότητα διάρκειας 3 μηνών, αφορά μόνο όσους/ες ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μέρος της
μεταπτυχιακής ή διδακτορικής τους έρευνας. Για την υποβολή του αιτήματος συμμετοχής απαιτείται πρότερη
επικοινωνία των ιδίων (σε συνεννόηση και τη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ του Π.Κ) με το RIT, για
την διερεύνηση της δυνατότητας εκπόνησης της έρευνάς τους και για τον ορισμό συν-επιβλεπόντων καθηγητών στο
Ίδρυμα υποδοχής. Το αντικείμενο της έρευνας και ο συν-επιβλέπων από το RIT, δηλώνονται στο αίτημα συμμετοχής,
καθώς και στην γνωμοδότηση του επιβλέποντα μέλους ΔΕΠ για την εκπόνηση μέρους της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής
έρευνας των αιτούντων.

Α. Δικαίωμα συμμετοχής/ είδη κινητικοτήτων
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες/οι παρακολουθούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα
σπουδών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν στο ίδιο πρόγραμμα
για σπουδές ή πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες κινητικότητας
στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, 12 μήνες κινητικότητες στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, και 12 μήνες
στον διδακτορικό κύκλο σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Το ίδιο
ισχύει για όσους/ες έχουν μετακινηθεί με μηδενική επιχορήγηση.
Ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες και τα ισχύοντα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού για το
διάστημα της κινητικότητας, οι σπουδές μπορούν να υλοποιηθούν μ’ έναν από τους παρακάτω τρόπους:
-Φυσική κινητικότητα: Σπουδές με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής.
-Μεικτή κινητικότητα: Έναρξη των σπουδών εξ αποστάσεως από Ελλάδα και συνέχισή τους με φυσική
παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής, όταν τα επιβαλλόμενα μέτρα κατά του ιού το επιτρέπουν.
-Εικονική κινητικότητα: Σπουδές εξ αποστάσεως από την Ελλάδα.
Τα επιχορηγούμενα ποσά για τη φυσική κινητικότητα ή για την περίοδο της φυσικής κινητικότητας στην
μεικτή κινητικότητα αναγράφονται στον πρώτο πίνακα. Επισημαίνεται ότι η περίοδος της εικονικής
κινητικότητας δεν επιχορηγείται. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της
κινητικότητας θα αναγνωριστούν ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής της.
Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας είναι:
1. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/η στο Πολυτεχνείο Κρήτης και να πραγματοποιεί
σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.
2. Η επαρκής και πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, όπως έχει
προβλεφθεί στην Διμερή Συμφωνία που έχει συναφθεί με το RIT.
3. Για την πραγματοποίηση μέρους της μεταπτυχιακής ή της διδακτορικής διατριβής στο RIT απαιτείται:
α) H σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, η οποία αποδεικνύεται με γνωμοδότηση που
χορηγείται στον φοιτητή και υποβάλλεται με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, β) το θέμα της
μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής να έχει ήδη εγκριθεί από τη Γ.Σ. της Σχολής.
Γ. Δικαιολογητικά Υποβολής
1. Αίτηση Συμμετοχής για σπουδές (επισυνάπτεται). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα κίνητρα
συμμετοχής των υποψηφίων στο πρόγραμμα Erasmus+, τα οποία ζητούνται στην αίτηση και μοριοδοτούνται
κατά την αξιολόγησή τους.
2. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, το οποίο θα αποδεικνύει την επαρκή γνώση της
αγγλικής γλώσσας σε κατώτερο επίπεδο Β2. Στην ιστοσελίδα https://www.tuc.gr/1279.html μπορείτε να
ελέγξετε αν το πιστοποιητικό ξένης γλώσσας που έχετε στην κατοχή σας είναι αναγνωρισμένο. Το
πιστοποιητικό υποβάλλεται ως σαρωμένο αντίγραφο σε αρχείο pdf, χωρίς να απαιτείται μετάφραση ή
επικύρωσή του.
3. Βιογραφικό σημείωμα (επισυνάπτεται) σύμφωνα με το πρότυπο Europass και μόνο.
Επειδή η αξιολόγηση των υποψήφιων μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών γίνεται με ποιοτικά
κριτήρια, συνιστάται στο βιογραφικό σημείωμα να συμπεριλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή
επιστημονικά περιοδικά με κριτές, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα ή/και επαγγελματική εμπειρία.
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας (ισχύει μόνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές), το οποίο
εκδίδεται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν
αιτήσεως του/της φοιτητή/τριας.

5. Γνωμοδότηση του μέλους ΔΕΠ (επισυνάπτεται) που έχει οριστεί ως επιβλέπων/ουσα της
μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής του/της φοιτητή/τριας.
Προσοχή!!

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στέλνονται στο erasmus-plus@isc.tuc.gr

Τα δικαιολογητικά δεν επιτρέπεται να αποστέλλονται σταδιακά.

Δεν γίνονται δεκτά printscreens ή φωτογραφημένα έγγραφα μέσω κινητής συσκευής.

Αιτήσεις ημιτελείς, εκπρόθεσμες και μη συνοδευόμενες από τα παραπάνω δικαιολογητικά
απορρίπτονται.
Δ. Αξιολόγηση
Μετά τον απαραίτητο έλεγχο για την πληρότητα, την εγκυρότητα και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων, οι
αιτήσεις αποστέλλονται στους αντίστοιχους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους Erasmus των Σχολών του
Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι προβαίνουν στην αξιολόγηση των φοιτητών, σύμφωνα με
τον Κανονισμό Συμμετοχής Αξιολόγησης και Επιλογής φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα κινητικότητας
Erasmus+ (επισυνάπτεται). Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται σε προσωπικό επίπεδο (μέσω της αποστολής
e-mail) και ο κατάλογος επιλεγέντων και επιλαχόντων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Erasmus (μενού: Νέα
https://www.tuc.gr/4731.html).
Οι φοιτητές, οι οποίοι δεν επιλέγονται ή είναι επιλαχόντες χωρίς προοπτική μετακίνησης, έχουν τη
δυνατότητα να μεταβούν για σπουδές στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με μηδενική
επιχορήγηση, αναλαμβάνοντας δηλαδή οι ίδιοι τα έξοδα της διαμονής τους.
Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί ήδη στο παρελθόν βρίσκονται σε χαμηλή προτεραιότητα έναντι των
υπολοίπων συμφοιτητών τους οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα.
Όσοι/ες ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr από 8/11/2021 έως και 30/11/2021.
Πληροφορίες: Γραφείο Erasmus (Ε5.016), Μάρκος Ντουκάκης, τηλ: +30 28210 37023, erasmus-plus@isc.tuc.gr

