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Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), το
Πολυτεχνείο Κρήτης δίνει τη δυνατότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και συγκεκριμένα στο διδακτικό προσωπικό
να μετακινηθεί σε Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για διδασκαλία. Η παρούσα προκήρυξη αφορά
κινητικότητα προς:
- το Iowa State University των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας 0531
Chemistry και 0711 Chemical Engineering and Processes
- το Sun-Yat Sen University της Κίνας με γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας 0531 Chemistry και 0711 Chemical
Engineering and Processes
- το University of Kwazulu της Νοτίου Αφρικής με γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας 071 Engineering and
Engineering Trades
- το University of Botswana της Μποτσουάνα με γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας 071 Engineering and
Engineering Trades και 0712 Environmental Protection Technology
Η κινητικότητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31/07/2019.
Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της κινητικότητας για μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ:
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Οι αιτήσεις προσωπικού του Ιδρύματος για κινητικότητα, είτε για διδασκαλία είτε για επιμόρφωση, ελέγχονται ως
προς την επιλεξιμότητά τους και κατατάσσονται με βάση τα κριτήρια κατάταξης σε συνεδρίαση της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής. Η απόφαση της Επιτροπής επικυρώνεται από τη
Σύγκλητο.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:





Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Πολυτεχνείο Κρήτης
(συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες – μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ).
Γλωσσομάθεια: Γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας διδασκαλίας του Ιδρύματος Υποδοχής διαπιστώνεται με κατάθεση διπλώματος ξένων γλωσσών από τις κατά νόμο πιστοποιημένες αρχές/φορείς.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης ξένης γλώσσας, η
γλωσσομάθεια μπορεί να αποδειχθεί και μέσω της ύπαρξης δημοσιεύσεων του υποψηφίου ως
corresponding author στη γλώσσα συμφωνίας με το Ίδρυμα υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
συνυποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση αναφέροντας τους τίτλους των επικαλούμενων δημοσιεύσεων
και τα ξενόγλωσσα περιοδικά στα οποία δημοσιεύθηκαν. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο της
γλωσσομάθειας δεν κατατάσσονται.
Υπογεγραμμένη και σε ισχύ δι-ιδρυματική συμφωνία μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Ιδρύματος
Υποδοχής πριν την απόφαση για μετακίνηση.

Κριτήρια Επιλογής για διδασκαλία:








Προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητα κινητικότητας: υπολογίζεται η χρονική απόσταση από το έτος
τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 2 μόρια ανά έτος, όριο η δεκαετία, με μέγιστο τα 20 μόρια σε
όποιον δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα την τελευταία δεκαετία.
Χρόνια εμπειρίας στο Ίδρυμα: το διάστημα μετράει από τη χρονική στιγμή δημοσίευσης του ΦΕΚ διορισμού
του αιτούντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Αναλυτικό και επαρκώς τεκμηριωμένο σχέδιο διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
Σύναψη δι-ιδρυματικής συμφωνίας με το συγκεκριμένο Ίδρυμα Υποδοχής του αιτούντα: εάν ο αιτών έχει
εισηγηθεί ο ίδιος τη σύναψη συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί.
Διδασκαλία μαθημάτων σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus από τον αιτούντα: αφορά προσφερόμενα
μαθήματα που έχουν διδαχθεί σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus κατά την τελευταία τριετία.
ΑΜΕΑ βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013): πιστοποιείται με υποβολή σχετικής βεβαίωσης.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η μοριοδότηση θα γίνεται ως εξής:

1
2

Κριτήριο
Η προηγούμενη συμμετοχή σε κινητικότητα προσωπικού
Χρονική απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Χ 2 μόρια ανά έτος,
για τα 10 τελευταία έτη
Χρόνια εμπειρίας
έως 10 έτη
το διάστημα μετράει από τη χρονική στιγμή
μεταξύ 10 και 20 έτη
δημοσίευσης του ΦΕΚ διορισμού του αιτούντος
Πάνω από 20 έτη
στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

3
4
5
6

Αναλυτικό σχέδιο διδασκαλίας
Σύναψη Δι-Ιδρυματικής Συμφωνίας με το
Πανεπιστήμιο Υποδοχής
Προσφορά μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα σε
εισερχόμενους φοιτητές Erasmus
Διδάσκοντες - άτομα με ειδικές ανάγκες

Επαρκώς τεκμηριωμένο
Ο υποψήφιος να έχει εισηγηθεί ο ίδιος τη
Συμφωνία
κατά την τελευταία τριετία

Μόρια

≤20
8
5
3
≤5
20
5
10
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Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με βάση τη μοριοδότηση του παραπάνω πίνακα και θα ταξινομούνται σε λίστες
προτεραιότητας ανά Σχολή σε φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας. Ο πίνακας κατάταξης θα εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής.
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.
Ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις, θα επιλέγονται ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι από κάθε Σχολή, έτσι ώστε
να ικανοποιούνται και οι δύο παρακάτω περιορισμοί:
α. να ελαχιστοποιείται η άνιση κατανομή των θέσεων που διατίθενται για μετακίνηση προσωπικού για
Διδασκαλία μεταξύ των επιμέρους Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την τελευταία διετία και
β. να ελαχιστοποιείται η άνιση κατανομή των θέσεων που διατίθενται για μετακίνηση μεταξύ ανδρών-γυναικών
κατά την τελευταία διετία.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής αποτελεσμάτων,
δικαιούνται να προσφύγουν στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής εντός 5
εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Προγράμματος και στην
ιστοσελίδα ανακοινώσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ένσταση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την
Επιτροπή (erasmus-plus@isc.tuc.gr). Η Επιτροπή στη συνέχεια θα αποφανθεί σχετικά με το αποδεκτό ή μη της
ένστασης και θα ενημερώσει τον συμμετέχοντα
Υποβολή δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν (υπόψη κ. Ντουκάκη) σε ηλεκτρονική μορφή στο erasmusplus@isc.tuc.gr μέχρι και τις 19/05/2019 τα παρακάτω έγγραφα:




Αίτηση (επισυνάπτεται) σε μορφή word
Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας ή γλώσσας διδασκαλίας στο Ίδρυμα υποδοχής σε pdf
Τυχόν βεβαίωση ΑΜΕΑ

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα Διεθνής Κινητικότητα για μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ,
ΕΔΙΠ
Πρόγραμμα Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης
Τηλ. 28210 37023
erasmus-plus@isc.tuc.gr
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