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Οδηγός συμπλήρωσης της πρότασης συνεργασίας ΚΑ107 

Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) 

 

1. Συνάφεια της στρατηγικής - Relevance of the project/strategy (30/100) 

Εξηγείστε γιατί το προγραμματισμένο σχέδιο κινητικότητας είναι συναφές με τη στρατηγική 

διεθνοποίησης των εμπλεκόμενων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (τόσο στις Χώρες 

Προγράμματος όσο και στις χώρες Εταίρους). Αιτιολογήστε την/τις προτεινόμενη/νες 

κατηγορία/ίες (φοιτητές και/ή προσωπικό). 

 

Θα πρέπει να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: 

 Γιατί θέλετε να ενισχύσετε την κινητικότητα; 

 Ποιοι οι λόγοι υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας που υποβάλλετε; 

 Γιατί έχετε προτιμήσει την συγκεκριμένη χώρα Εταίρο; 

 Πώς το σχέδιο κινητικότητας συνδέεται με τη στρατηγική διεθνοποίησης του 

Ιδρύματος σας και του Ιδρύματος της χώρας Εταίρου; 

 Ποια τα «μετρήσιμα στοιχεία» του Ιδρύματος Εταίρου (μέγεθος, επιρροή, 

εμπλεκόμενες σχολές/τμήματα, ομοιότητα προγραμμάτων σπουδών); 

 Γιατί επιλέγετε τη μετακίνηση φοιτητών ή/και προσωπικού; 

 Γίνεται αναφορά των κινητικοτήτων καθώς και συσχετισμός τους με συγκεκριμένα 

γνωστικά αντικείμενα; 

 Η στρατηγική είναι περιεκτική, απλή και συγκεκριμένη; 

 Είναι οι στόχοι σαφώς καθορισμένοι και εφικτοί; 

 Είναι η πρόταση καινοτόμος και/ή συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες που 

πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες οργανισμοί; 

 Γιατί η δημιουργία νέων συνεργασιών είναι σημαντική; 

 Ποια είναι η σημασία των προσφερόμενων μαθημάτων στην ενίσχυση των 

προγραμμάτων σπουδών; 

 Προωθεί την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού; 

 Καλλιεργεί βασικές δεξιότητες (επιχειρηματικό πνεύμα, γλωσσομάθεια, χρήση ΤΠΕ); 

 

Τι να προσέξετε: 

 Όχι γενικότητες 

 Όχι απεριόριστες επιλογές κινητικοτήτων (Ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος) 

 Όχι αναφορά σε μονοδιάστατη στρατηγική (περιγραφή των ωφελειών και για τον 

φορέα των άλλων χωρών) 

 Όχι κοινή αιτιολόγηση για κάθε χώρα Εταίρο 

 Όχι αντιγραφή-επικόλληση (Αν οι απαντήσεις είναι όμοιες τότε να καταγράφετε την 

απάντησή σας μια φορά και να παραπέμπετε σε αυτή σε όλο το φάσμα του σχεδίου 

σας). 
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2. Ποιότητα των ρυθμίσεων συνεργασίας - Quality of the cooperation arrangements 

(30/100) 

Αναλύστε την πρότερη εμπειρία σας στο πλαίσιο παρόμοιων σχεδίων με Ιδρύματα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στην εν λόγω χώρα Εταίρο, εφόσον υπάρχει, και εξηγήστε πώς θα καθοριστούν 

στη Συμφωνία μεταξύ Ιδρυμάτων, οι αρμοδιότητες, οι ρόλοι και τα καθήκοντα για το 

σχεδιαζόμενο σχέδιο κινητικότητας. 

 

Θα πρέπει να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: 

 Ποια η εμπειρία του φορέα σας στην υλοποίηση κινητικοτήτων; 

 Ποια η προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας σας και πώς συμβάλλει στην ενίσχυση 

νέων προοπτικών; 

 Είναι σαφές, λεπτομερές και πλήρες το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας; 

 Υπάρχει συνοχή μεταξύ των στόχων και των δραστηριοτήτων; 

 Ποια θα είναι τα προσφερόμενα μαθήματα ; Ποιος θα προσφέρει τα μαθήματα; Πότε 

θα γίνουν;  

 Πάνω σε τι θα επιμορφωθούν ή τι θα διδάξουν τα άτομα που θα επιλεχθούν; 

 Ποιος θα επιλέξει τους συμμετέχοντες και με ποια κριτήρια;  

 Ποιες οι δραστηριότητες φοιτητών ή/και προσωπικού;  

 Πώς θα διεκπεραιωθεί ο προϋπολογισμός; Τι θα αναλάβει από άποψη 

χρηματοδότησης το κάθε ίδρυμα; 

 Ποιοι οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των Ιδρυμάτων; 

 Να αναφερθείτε στο πώς θα εργαστείτε για την υλοποίηση του μελλοντικού σχεδίου 

σας. Τι θα κάνει ο καθένας; 

 Ποια βοήθεια θα παρέχεται σχετικά με τις μετακινήσεις, την σίτιση, την ασφάλιση 

και την διαμονή και από τα δύο ιδρύματα;  

 

Τι να προσέξετε: 

 Να εκφράζεστε με σαφήνεια. 

 Μην αναφερθείτε στα ίδια σημεία με εκείνα του κριτηρίου 3 (Ποιότητα του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης). 

 Ακόμα και εάν έχετε σημαντική προηγούμενη εμπειρία, θα πρέπει να την 

περιγράψετε 

 Δομές συνεργασίας: όχι μονόπλευρη αναφορά. Εξηγήστε τι θα κάνει το Ίδρυμα της 

χώρας Εταίρου 
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3. Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου - Quality of the project 

design and implementation (20/100) 

 

Παρουσιάστε τις διαφορετικές φάσεις του σχεδίου κινητικότητας και συνοψίστε τα σχέδια 

των οργανισμών εταίρων σε ζητήματα επιλογής των συμμετεχόντων, την παρεχόμενη σε 

αυτούς υποστήριξη και την αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας (κυρίως στη χώρα 

Εταίρο). Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες ροές ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμες. 

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Εθνικής σας Μονάδας για να μάθετε ποιοί 

περιορισμοί εφαρμόζονται: 

http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.html 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η Εθνική σας Μονάδα υποστηρίζει εξερχόμενους φοιτητές 

1ου και 2ου κύκλου σε χώρες που βρίσκονται στις περιοχές 6,7,8,10 και 11 (βλ. Οδηγό 

Προγράμματος), βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε στο παρακάτω πλαίσιο τον αριθμό των 

φοιτητών που προβλέπετε να στείλετε σε κάθε κύκλο σπουδών (πρώτο, δεύτερο ή τρίτο) και 

τη συνολική διάρκεια για όλους τους συμμετέχοντες (μήνες και επιπλέον ημέρες) σε κάθε 

κύκλο σπουδών. 

 

Θα πρέπει να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: 

 Να αναφέρετε τα επίπεδα σπουδών και τα κριτήρια επιλογής. 

 Να λάβετε υπόψη τα ζητήματα επιλεξιμότητας. 

 Να καταγράψετε συνοπτικά και συγκεκριμένα τις 3 φάσεις της κινητικότητας: πριν -

κατά τη διάρκεια -μετά. 

 Να αναφέρετε τι θα προσφέρεται στους φοιτητές/ προσωπικό κατά τις διαφορετικές 

φάσεις και από ποιους. 

 Να διευκρινίσετε τον αριθμό των φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού και 

την διάρκεια μετακίνησης. 

 Να περιγράψετε την ποιότητα διευθετήσεων και συνεργασίας σχετικά με την: 

επιλογή, υποστήριξη και αναγνώριση κινητικότητας στα Ιδρύματα σας και στα 

Ιδρύματα των χωρών Εταίρων. 

 Να καταγράψετε την υποστήριξη που θα παρέχετε σε άτομα από ευπαθείς ομάδες, 

ως προς τη γλωσσική προετοιμασία, τις πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λπ. 

 Να αναφέρετε ενδεικτικά το χρονοδιάγραμμα για κάθε δραστηριότητα. 

 

Μην ξεχάσετε: 

 τον κύκλο σπουδών και το διάστημα κινητικότητας των εξερχόμενων φοιτητών στις 

περιοχές 6,7,8,10 και 11 (βλ. E+ International Credit Mobility Handbook) 

 την περιγραφή των δραστηριοτήτων (από εσάς και από τον Εταίρο) (κυρίως για τη 

διαδικασία αναγνώρισης) 

 την αναγνώριση της κινητικότητας του προσωπικού (τα πλεονεκτήματα της 

εμπειρίας) 

 να αποφύγετε την αναφορά σε όσα περιγράψατε στο κριτήριο 2 (Ποιότητα της 

συνεργασίας). 

http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.html
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4. Αντίκτυπος και διάδοση - Impact and dissemination (20/100) 

 

Εξηγήστε τον επιθυμητό αντίκτυπο του σχεδίου κινητικότητας στους συμμετέχοντες, 

δικαιούχους, εταίρους οργανισμούς και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Περιγράψτε τα μέτρα που θα λάβετε για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου 

κινητικότητας σε επίπεδο Σχολής και Ιδρύματος, και πέρα από αυτά κατά περίπτωση, τόσο 

στις Χώρες του Προγράμματος όσο και στις χώρες Εταίρους. 

 

Θα πρέπει να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: 

 Ποια τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος του σχεδίου κινητικότητας σε 

συμμετέχοντες, οργανισμούς και συνεργαζόμενες χώρες, σε 

τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο, στη χώρα σας και στη χώρα Εταίρο; 

 Ποιες είναι οι δραστηριότητες διάχυσης και πώς θα τις υλοποιήσετε (δημοσιεύσεις, 

ερωτηματολόγια, newsletters);  

 Ποιες είναι οι δραστηριότητες διάδοσης; Πώς διασφαλίζουν την καλύτερη χρήση των 

αποτελεσμάτων από όσο δυνατόν περισσότερες ομάδες ανθρώπων, σε τοπικό, 

εθνικό, διεθνές επίπεδο; 

 Ποια θα είναι τα οφέλη από τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου (ανάλογα 

με τον τύπο δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθεί);  

 Είναι ελεύθερη η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί; 

 Με ποιον τρόπο θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα για τους εμπλεκόμενους; (Θα 

πρέπει να εμφανίζονται συγκεκριμένοι μετρήσιμοι και αντικειμενικοί δείκτες 

αξιολόγησης της εξέλιξης του προγράμματος και της ορθής διεκπεραίωσης του). 

 Το σχέδιο μπορεί να συνεχιστεί μετά το πέρας της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης; Τι 

προοπτικές ανοίγονται; 

 Πώς μπορούν να ενταχθούν τα αποτελέσματα του σχεδίου στην διοικητική ή/και 

εκπαιδευτική δομή των εταίρων; Πού μπορούν να αξιοποιηθούν; 

 Μπορούν να βρεθούν άλλες πηγές χρηματοδότησης; 

 

Μην ξεχάσετε: 

 Να περιγράψετε τον αναμενόμενο αντίκτυπο σε όλους τους συμμετέχοντες του 

Ιδρύματος Εταίρου και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

 Να περιγράψετε τη δική σας στρατηγική διάδοσης, αλλά να αναφέρετε τι πρόκειται 

να κάνει και ο εταίρος 

 Αν οι δραστηριότητες διάδοσης είναι ίδιες για κάθε συνεργασία, να τις αναφέρετε 

μια φορά και αν χρειαστεί να τις επικαλείστε χωρίς να αντιγράψετε 

 Ο «Επιθυμητός αντίκτυπος» δεν είναι μία προσδοκία, αλλά ό,τι μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω των δραστηριοτήτων κινητικότητας. 


