Κανονισμός συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού
του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας
Erasmus+
Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής διδακτικού προσωπικού σε κινητικότητα για διδασκαλία
Προκειμένου να είναι εφικτή η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία, θα
πρέπει
α. ο μετακινούμενος να είναι μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης
(κατηγορίες ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ή ΕΕΠ)
β. να υπάρχει ήδη υπογεγραμμένη και σε ισχύ δι-ιδρυματική συμφωνία μεταξύ του Πολυτεχνείου
Κρήτης (της Σχολής στην οποία εργάζεται ο μετακινούμενος) και του Ιδρύματος Υποδοχής πριν
την απόφαση για μετακίνηση.
Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.tuc.gr/5124.html
γ. να γνωρίζει επαρκώς την Αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα διδασκαλίας του Ιδρύματος
υποδοχής (διαπιστώνεται με κατάθεση διπλώματος γνώσης ξένης γλώσσας από τις κατά νόμο
πιστοποιημένες αρχές/φορείς, όπως αναφέρονται από το ΑΣΕΠ και ελλείψει αυτού, με την
κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι ο υποψήφιος έχει συγγράψει ο ίδιος επαρκή αριθμό
δημοσιεύσεων στην αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα διδασκαλίας του Ιδρύματος υποδοχής και
αναλυτική αναφορά αυτών (ως συγγραφέας υπεύθυνος για την αλληλογραφία).
Υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο της γλωσσομάθειας δεν κατατάσσονται.
Προσοχή:
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της κινητικότητας για συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, workshop κ.λπ.
- Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση προσωπικού που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια.
Β. Ελάχιστη περίοδος μετακίνησης
2 διαδοχικές ημέρες με ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 8 ώρες.
Γ. Αξιολόγηση και επιλογή εξερχόμενων μελών προσωπικού για διδασκαλία
Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:
1. Προτεραιότητα πρώτης συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί
μέσω του προγράμματος Erasmus+ κατά τα τελευταία έτη. Υπολογίζεται η απόσταση από το έτος
τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 2 μόρια ανά έτος, με όριο τη δεκαετία. Όποιος δεν
συμμετείχε στο πρόγραμμα την τελευταία δεκαετία λαμβάνει το μέγιστο των 20 μορίων.
2. Διδακτική εμπειρία, με προτεραιότητα στους υποψηφίους με μικρότερη εμπειρία.
Εμπειρία έως 10 έτη μοριοδοτείται με τη μέγιστη βαθμολογία, εμπειρία μεταξύ 10 και 20 ετών με
τη μεσαία βαθμολογία, και η εμπειρία άνω των 20 ετών βαθμολογείται με την ελάχιστη
βαθμολογία.
3. Επαρκώς τεκμηριωμένο σχέδιο διδασκαλίας λαμβάνει το μέγιστο της βαθμολογίας.
4. Δίνεται προτεραιότητα σε όσους έχουν εισηγηθεί οι ίδιοι την υπογραφή δι-ιδρυματικών
συμφωνιών

5. Δίνεται προτεραιότητα σε όσους αποδεδειγμένα προσφέρουν μάθημα στην αγγλική γλώσσα σε
εισερχόμενους φοιτητές Erasmus με βεβαίωση του Υπεύθυνου Erasmus της Σχολής
Λαμβάνεται μέριμνα για
ισοκατανομή των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των επιμέρους Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης,
καθώς και ισότιμη συμμετοχή ανδρών – γυναικών.

Δ. Μοριοδότηση αιτήσεων
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνεται ως εξής:
Κριτήριο

Μόρια

1

Προτεραιότητα πρώτης συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση

Έως 20

2

Δεμπειρία

8
5
3
Έως 5
20

3
4
5

6

Έως 10 έτη
Μεταξύ 10 και 20 ετών
Πάνω από 20 έτη
Αναλυτικό σχέδιο διδασκαλίας
Επαρκώς τεκμηριωμένο
Σύναψη Δι-ιδρυματικής Συμφωνίας με Ο υποψήφιος να έχει συνάψει ο ίδιος τη
το Ίδρυμα Υποδοχής
συμφωνία
Προσφορά μαθημάτων στην αγγλική
Ο υποψήφιος να προσφέρει μάθημα
γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές
(διάλεξη ή εργασία) στην αγγλική
Erasmus
γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές
Erasmus με βεβαίωση του Υπεύθυνου
Erasmus της Σχολής
Προτεραιότητα σε διδάσκοντες – άτομα με ειδικές ανάγκες

5

10

Ε. Ενστάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση
αποδοχής αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων Ανταλλαγής εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της
απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Προγράμματος και στην ιστοσελίδα
ανακοινώσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Η ένσταση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Επιτροπή (erasmus@isc.tuc.gr)
ΣΤ. Τελική κατάταξη υποψηφίων και ορισμός δικαιούχων
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνεται ως εξής:

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Erasmus+ συντάσσεται τελική λίστα κατάταξης υποψηφίων
σύμφωνα με την προκαταρκτική εισήγηση του Διοικητικού Συντονιστή και των Υπεύθυνων
Erasmus+ της κάθε Σχολής για τη μοριοδότησή τους.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων, και εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω περιορισμού
θέσεων, θα διεξάγεται ανοικτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους, κλήρωση προκειμένου να
οριστικοποιηθεί η τελική κατάταξη των υποψηφίων.
Οι τελικοί δικαιούχοι θα ορίζονται σύμφωνα με ποσοστά θέσεων επί του συνόλου που διαθέτει το
Πολυτεχνείο Κρήτης για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Τα ποσοστά θέσεων που θα είναι διαθέσιμα θα καθορίζονται από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο
Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με την υπηρεσία Erasmus+ και τους
Υπεύθυνους Erasmus+ των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων τελικής κατάταξης, αλλά και των τελικών δικαιούχων του
προγράμματος μετακίνησης θα γίνεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ του
Πολυτεχνείου Κρήτης.

