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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
 

Το Τμήμα ∆ιεθνών Σχέσεων/Εrasmus του ∆.Π.Θ. θα υλοποιήσει τη δράση πρακτικής 
άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας 
Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών 
(προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) αλλά και προσφάτως 
αποφοίτους1 του ∆.Π.Θ., τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 
διάρκειας 2 έως 4 μηνών, σε φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές 
κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά όσον αφορά στους 
προπτυχιακούς φοιτητές, προτεραιότητα έχουν οι τελειόφοιτοι. Προτιμάται επίσης η 
4-μηνης διάρκειας άσκηση, ειδικά όταν το αντικείμενό της είναι εργαστηριακής 
φύσης. 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση 2 θέσεις 
Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Mοριακής Βιολογίας και Γενετικής. 

Για την τοποθέτηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων 
διαβίωσης στο εξωτερικό (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).  

H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (βλ. συνημμένο 
αρχείο), από την αρμόδια Συντονίστρια του προγράμματος Εrasmus του Τμήματος, 
Eπικ. Καθηγ. Σ. Μπουκουβάλα.  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Γραφείο της κ. Χ. 
Μεταλλινού, μέλους Ε∆ΙΠ του Τμήματος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται στο κείμενο της παρούσας 
προκήρυξης. Τυχόν επιπλέον πληροφορίες μπορεί να παρέχονται μόνο μέσω e-mail 
προς τη Συντονίστρια του προγράμματος (sboukouv@mbg.duth.gr) με κοινοποίηση 
στην κ. Μεταλλινού (cmetalli@mbg.duth.gr).  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 06 Οκτωβρίου. 

Ως λήξη των τοποθετήσεων πρακτικής άσκησης ορίζεται η 30/9/2016 (ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης). 

Για την αποδοχή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους 
φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στη 
συνέχεια. 

                                                 
1 Πρόσφατα απόφοιτοι: Η περίοδος της πρακτικής άσκησης για την οποία αιτούνται θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία αποφοίτησής τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στο 
πρόγραμμα είναι η επιλογή των αιτήσεων τους να έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της 
φοίτησης τους (πριν την αποφοίτησή τους). 
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Απαιτούμενα ∆ικαιολογητικά 

 
● Αίτηση Υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) 
● Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)  
● Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 
● Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου 
σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία 
●  Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο) 
● Συστατική Επιστολή Πρότασης Επιλογής του Υποψηφίου από μέλος ∆ΕΠ του 
Τμήματος φοίτησης (στα Ελληνικά). Επισημαίνεται ότι στο τέλος της συστατικής 
επιστολής, το μέλος ∆ΕΠ θα προτείνει τη δυνατότητα συμμετοχής του υποψηφίου 
στη δράση πρακτικής άσκησης του προγράμματος Erasmus+  
● Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance and Working Program) του 
οργανισμού υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, στην οποία θα 
περιέχονται οι εξής πληροφορίες: (ο λογότυπος του φορέα, στοιχεία του υπευθύνου 
του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη σχετική συμφωνία πρακτικής άσκησης, 
στοιχεία του αρμόδιου ατόμου του φορέα υποδοχής υπευθύνου της παρακολούθησης 
της πρακτικής άσκησης [όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο & fax]. Στην 
επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της 
πρακτικής άσκησης (traineeship) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διάρκειας δύο έως τεσσάρων 
μηνών. Επιπλέον, θα περιγράφονται αναλυτικά το λεπτομερές πρόγραμμα της 
περιόδου πρακτικής άσκησης, καθώς και τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου. Τέλος, η 
επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα 
σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα. 
 
Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί 
υποδοχής:  

                  - Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται 
στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm ) 

                 - Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής 
σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης) 
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ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2015-2016 
 
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για 
πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: 
 
  Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης 

(€/μήνα) 

Ομάδα 1 
Χώρες με υψηλό κόστος 

διαβίωσης 

Αγγλία  
Αυστρία 
Γαλλία 
∆ανία 
Ελβετία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λιχτενστάιν 
Νορβηγία 
Σουηδία 
Φιλανδία 

600 

Ομάδα 2 
Χώρες με μεσαίο κόστος 

διαβίωσης 

Βέλγιο 
Γερμανία 
Ελλάδα 
Ισλανδία 
Ισπανία 
Κροατία 
Κύπρος 
Λουξεμβούργο
Ολλανδία 
Πορτογαλία 
Σλοβενία 
Τουρκία  
Τσεχία 

550 

Ομάδα 3 
Χώρες με χαμηλό κόστος 

διαβίωσης 

Βουλγαρία 
Εσθονία 
Λετονία 
Λιθουανία 
Μάλτα 
Ουγγαρία 
ΠΓ∆Μ  
Πολωνία 
Ρουμανία 
Σλοβακία 

500 
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ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Erasmus+ Traineeships 2015- 2016) 
 

 
Κριτήριο 

 

 
Μόρια 

 
Σχόλια 

Προπτυχιακό 10  
Μεταπτυχιακό  15  

1 Επίπεδο σπουδών 

∆ιδακτορικό 20  
Μάθημα Πρακτικής Άσκησης (προπτυχιακό) 10 

Προπτυχιακή ∆ιπλωματική Εργασία  15 
Μεταπτυχιακή ∆ιπλωματική Εργασία 20 

2 Εργαστηριακή εμπειρία 

∆ιδακτορική Εργασία 
1 έτος 
2 έτη 

3 έτη και άνω 

 
25 
30 
35 

 

3 Αίτηση: κίνητρα/λόγοι 
συμμετοχής στο 
πρόγραμμα 

                                                                                                          10  

4 
 

Αναλυτική βαθμολογία 
(ακαδημαϊκή επίδοση) 

                                                                                                            1-20  

5 
 

Γλωσσική επάρκεια  
(με βάση τη γλώσσα 

συνεργασίας στο Φορέα 
Υποδοχής) 

■ Α1, Α2  
■ Β1 (μέτρια γνώση) 

■ Β2 (Lower-καλή γνώση)  
                          ■ C1 (Advanced-πολύ καλή γνώση)  

■ C2 (Proficiency-άριστη γνώση) 

10 
15 
20 
25 
30 

 

αποδοχή 10 
αποδοχή & αναφορά καθηκόντων 20 

αποδοχή & αναλυτικό πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής ανά μήνα 30 

6 Επιστολή αποδοχής από 
φορέα υποδοχής  

(letter of acceptance & 
Working Program) συνάφεια με τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών 20 

 

7 Συνέντευξη                                                                                                                           1-20  
8 Συστατική Επιστολή από 

μέλος ∆ΕΠ του Τμήματος 
φοίτησης 

                                                                                                                           10  

9 ∆εύτερη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα Erasmus 

                                                                                                                          -20  

10 Κινητικότητα προς τη 
χώρα προέλευσης 

                                                                                                                          -20  
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 TMHMA MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
 

 

    ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
      Πρόγραμμα ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015‐2016 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 Επώνυμο:    Ονοματεπώνυμο πατέρα: 

 Όνομα:   

●    Ονοματεπώνυμο μητέρας:  Ημερομηνία γέννησης:  

 

●   Τόπος γέννησης: 

●   Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας:  

●   Αριθμ. Διαβατηρίου:  

●   Τόπος μόνιμης κατοικίας:  

●  Οδός‐Αριθμός:  

●   Τ.Κ.:  

●   Τηλέφωνο:  

●   Κινητό:  

●   Fax:  

●   E‐mail:  

 

ΣΠΟΥΔΕΣ   

●   Προπτυχιακός /ή Φοιτητής/τρια:  

●   Μεταπτυχιακός/ή:          

 ● Υποψήφιος/α Διδάκτορας:  ● Επιβλέπων Καθηγητής: 

 Έτος Σπουδών:  

 Σχολή:  

 Τμήμα: 

 Διάστημα Τοποθέτησης:     μήνες           από                                        έως                        

 Ημερομηνία Μετάβασης:  

 Χώρα Τοποθέτησης:  

 Φορέας Τοποθέτησης: 
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ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ     

  Πολύ καλή  Καλή  Μέτρια 
Αγγλικά:       

Γαλλικά:       

Γερμανικά:       

Άλλη:……………       

Άλλη:……………       

 

 Παρουσιάστε συνοπτικά τα κίνητρα / λόγους συμμετοχής σας στο πρόγραμμα: 

 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

     
                      Ημερομηνία: ………/………../201… 

 
                            Ο/Η αιτών/ούσα 

 
                      
                                                                                                                              (Υπογραφή) 
Συνημμένα υποβάλλονται: 
�   Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)                                                                           
�   Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας  
�   Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού‐μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών)  
      με αναλυτική βαθμολογία 
�   Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο)     
�   Συστατική επιστολή πρότασης επιλογής του υποψηφίου από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος φοίτησης (στα  
     ελληνικά) όπου θα προτείνεται η δυνατότητα συμμετοχής του υποψήφιου στη δράση Πρακτικής Άσκησης 
     του προγράμματος Erasmus+. 
�   Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance and Working Program) από τον οργανισμό υποδοχής, στην οποία 
αναφέρονται τα στοιχεία του υπεύθυνου της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης, το  συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
(έναρξη‐λήξη), οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν, το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης, 
καθώς και τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου.   
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