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ρχόμενο πρ
ροσωπικόό για επιμ
μόρφωση
Προθεεσμία αιτήσ
σεων:

04//11/2019 - 15/11/2019
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Στο πλα
αίσιο του προγράμμα
π
ατος «Διεθννή Κινητικό
ότητα Erasmus+ ΚΑ10
07/2018» το
τ Γραφείο
ο
Διεθνώνν Σχέσεων του Πανεπ
πιστημίου Θεσσαλίας
Θ
α
ανακοινώννει πρόσκλληση για κιινητικότητα
προσωπ
πικού για επ
πιμόρφωση
η κατά το ακκαδ. έτος 20
019‐2020.
 Univerrsity of New
wcastle ‐ Au
ustralia (1 θέση)
θ
– Πρό
όγραμμα Σπ
πουδών Διο
οίκησης Επιχχειρήσεων..
Υπεύθυ
υνος Πρότασης: Αχιλλέέας Αναγνω
ωστόπουλοςς
 American Univerrsity of Beeirut – Lebanon (1 θέση) ‐ Πρόγραμμα
Π
Σπουδών Διοίκησηςς
Επιχειρήσεων Υπεύ
ύθυνος Πρό
ότασης: Γερ
ρογιάννης Βασίλειος
Β

Κριτήριια Επιλογής (βάσει Απόφασης Συμβουλίου
Σ
υ Ένταξης Πανεπιστημ
Π
μίου Θεσσα
αλίας – Αρ.
Συνεδρίίασης 22/1‐‐11‐2019).
Προτεραιότητα δίίνεται στον/
ν/στην υπεύ
ύθυνο της πρότασης συνεργασία
ας, η οποία
α έχει ήδη
η
αξιολογγηθεί και εγκριθεί από
α
το Ίδρ
ρυμα Κραττικών Υποττροφιών (ΙΙΚΥ) Ελλάδ
δος, με το
ο
συγκεκρ
ριμένο ίδρυ
υμα στην χώ
ώρα – Εταίρο.
Αν δεν υποβληθείί αίτηση απ
πό τον/την υπεύθυνο//‐νη της πρ
ρότασης, θα
α ληφθούν υπόψη τα
α
εξής κριιτήρια:
(α) συνάφεια του γνωστικού αντικειμέννου του αιττούντος με τα γνωστικκά πεδία διδασκαλίαςς
(70%).
(β)πρόττερη εμπειρ
ρία του αιτο
ούντα σε σχχέδια Ευρωπ
παϊκής ή διεεθνούς κινη
ητικότητας (20%).
(γ) συνεεργασία του
υ αιτούντοςς με το συνεεργαζόμενο
ο ίδρυμα (10
0%).
Προθεσ
σμία αιτήσεεων
Οι αιτή
ήσεις των υποψηφίω
ων με τα απαραίτηττα δικαιολο
ογητικά θα
α υποβάλλλονται από
ό
04/11/2
2019 έως 15
5/11/2019.. Εκπρόθεσμ
μες ή ελλιπ
πείς αιτήσεις δεν θα γίννονται δεκττές.
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Οι αιτήσεις με τα απαραίτηττα δικαιολο
ογητικά καττατίθενται στο
σ Γραφείίο Διεθνών Σχέσεων –
Γραφείο
ο Erasmus++ (Λάρισα) του Π.Θ. (Περιφερεια
ακή Οδός Λάρισας
Λ
‐ ΤΤρικάλων, ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ,
Γ
,
41500, Λάρισα, Κεντρικό
Κ
Κ
Κτίριο
Διοίκκησης, Ισό
όγειο) ή αποστέλλοντ
α
ται ηλεκτρ
ρονικά στη
η
διεύθυννση cfour@
@uth.gr. (ΓΓια την ηλλεκτρονική αποστολή είναι απα
αραίτητο να
ν ζητηθείί
αποδεικκτικό παράδ
δοσης και ανάγνωσης
α
του email)..
Απαραίίτητα Δικαιιολογητικά::
1. Αίτηση υποψη
ηφίου για διδασκαλία (επισυνάπττεται)
2. Σύνντομο Βιογρ
ραφικό Σημ
μείωμα με σύντομη αιτιολόγηση
α
η βάσει των κριτηρίων επιλογήςς
(υπ
ποβάλλεται μόνο σε περίπτωση
π
που ο αιτώ
ών υποψήφ
φιος δεν είίναι ο υπεύ
ύθυνος τηςς
πρό
ότασης)
3. Ασττυνομική Τα
αυτότητα
Πληροφ
φορίες: Γραφ
φείο Διεθνώ
ών Σχέσεωνν (Χρυσάνθη Φούρλαρ
ρη,cfour@utth.gr,2410 684728)
6
[ακολουθ
θεί υπόδειγγμα αίτησηςς]

Γραφείο Διεθνών Σχέέσεων Π.Θ..
(Λάρισα))
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑ
ΑΛΙΑΣ/ERA
ASMUS+
ΔΙΕΘ
ΘΝΗΣ ΚΙΝΗ
ΗΤΙΚΟΤΗΤΤΑ ΔΙΔΑΚΤΤΙΚΟΥ ΠΡΟ
ΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υ ΚΑ107
ΑΙΤΗ
ΗΣΗ ΥΠΟΨ
ΨΗΦΙΟΥ
Επώνυμο
ο

Όνομα

Ημ/νία Γέννησης
Γ
_________________ Εθνικότη
ητα/Υπηκοόττητα ___________________
Πόλη

Οδός

Αριιθ.

Τ.Κ.

Τηλ._______________
_________Fax____________________
__ E‐mail _____
Α.Δ.Τ.
ΑΦΜ

ΑΜΚΑ
Δ.Ο.Υ

Τμήμα

Βαθμίδ
δα

Γνωστικό
ό Αντικείμεννο
Σωματικκή Αναπηρία / Ειδικές Αννάγκες

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

Μετακίννηση:
Ίδρ.Υποδ
δοχής
Έναρξη / Λήξη

Χώρ
ρα
Εργάσιιμες Ημέρες / Διδ. Ώρες

Αντικείμ
μενο Διδασκα
αλίας
Επίπεδο
ο Διδασκαλία
ας

Γλώσσα Διδασκαλίίας

Έχω μετα
ακινηθεί ξαννά στο παρελλθόν με το Πρόγραμμα
Π
Erasmus+
E

ΝΑΙ □

Είμαι υπ
πεύθυνος για
α την πρότασ
ση συνεργασ
σίας με το συ
υγκεκριμένο ίδρυμα

Ημερομη
ηνία:………/…
……./…….

ΟΧΙ □

Ν
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

Ο αιτών

(υπογραφ
φή, ονοματεπ
πώνυμο)
* Η αίτηση συνοδεύεται με τα εξξής δικαιολο
ογητικά:
1. Φω
ωτοτυπία δύο
ο όψεων Ασττυνομικής Τα
αυτότητας
2. Σύνντομο Βιογρα
αφικό Σημείω
ωμα με αιτιο
ολόγηση βάσ
σει των κριτη
ηρίων επιλογγής (υποβάλλλεται μόνο
σε περίπτωση
π
π ο αιτών υποψήφιος δεν είναι ο υπεύθυνος
που
υ
τ πρότασης)
της
Οι αιτήσ
σεις και τα δ
θενται στο Γραφείο Διεθ
θνών Σχέσεω
ων – Γραφείίο Erasmus++
δικαιολογηττικά κατατίθ
(Λάρισα) του Π.Θ. (Π
Περιφερειακή Οδός Λάριισας ‐ Τρικάλλων, ΓΑΙΟΠΟ
ΟΛΙΣ, 41500, Λάρισα, Κενντρικό Κτίριο
ο
ης, Ισόγειο) ή αποστέλλλονται ηλεκττρονικά στη διεύθυνση cfour@uth.ggr. (Για την ηλεκτρονική
ή
Διοίκηση
αποστολλή είναι απα
αραίτητο να ζητηθεί
ζ
αποδ
δεικτικό παρ
ράδοσης και ανάγνωσης του email).

