
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ακαδ. έτος 2019/2020-  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) 

 

Στο πλαίσιο των δι-ιδρυματικών συνεργασιών (Inter-institutional Agreements) του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα χωρών-εταίρων, αναφορικά με 

τη Διεθνή Κινητικότητα (2018-1-EL01-KA107-047641) και συγκεκριμένα μεταξύ του:  

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ηγουμενίτσα) 

https://ba.teiep.gr/el/  και του 

Universitet U Beogradu - Faculty of Philology (Βελιγράδι) 

Προκηρύσσονται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οι ακόλουθες θέσεις κινητικότητας 

προσωπικού για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην 

Ηγουμενίτσα:  

Ένα (1) μέλος Εκπαιδευτικού και Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ηγουμενίτσα), για 7 ημέρες 

(συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδίου) για διδασκαλία στο Universitet U Beogradu - 

Faculty of Philology (Βελιγράδι). 

Αίτηση για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ International Credit Mobility για κινητικότητα με 

σκοπό τη Διδασκαλία μπορούν να υποβάλουν τα Μέλη του Εκπαιδευτικού-Διδακτικού 

Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

(Ηγουμενίτσα). 

Η συμμετοχή των μελών Εκπαιδευτικού-Διδακτικού Προσωπικού στη δράση κινητικότητας με 

σκοπό τη διδασκαλία χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αμεροληψία της διαδικασίας, εκτελείται 

με τρόπο δίκαιο, παρουσιάζει συνοχή και είναι δεόντως τεκμηριωμένη. Προτεραιότητα δίδεται σε 

μέλη τα οποία είχαν την πρωτοβουλία για την έναρξη της συνεργασίας με το συγκεκριμένο 

Πανεπιστήμιο.  

1. Τα μέλη Εκπαιδευτικού-Διδακτικού Προσωπικού που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν 

για διδασκαλία θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος: 

(i) Αίτηση Συμμετοχής (βλ. στα συνημμένα έγγραφα) 

(ii) Βιογραφικό σημείωμα  

https://ba.teiep.gr/el/


(iii) Invitation-letter 

Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι από την     22/01/2020 έως και 

την  03/02/2020.   

Η τελική έγκριση για συμμετοχή στις δράσεις κινητικότητας δίδεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο 

του Πανεπιστημίου βάσει προτεραιοτήτων που συνδέονται με τις οδηγίες του προγράμματος και 

τις επιλογές του Ιδρύματος, καθώς το πρόγραμμα είναι Ιδρυματικό. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της κινητικότητας είναι η 31η Ιουλίου 2020. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή μη της αίτησής τους 

από το Τμήμα Εκδηλώσεων και Κινητικότητας της Άρτας. 

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο: 

26810-50005, κα Βασιλική Φραγκάκη, Γραφείο Erasmus+ Άρτας, email: vfragaki@uoi.gr   

 

Συνημμένα έγγραφα: 

1. Αίτηση μελών εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

Erasmus+ 

 Έντυπο Αίτησης μετακίνησης για διδασκαλία, Διεθνής 

Κινητικότητα,_2019_2020.doc 

 Διεθνής Κινητικότητα_invitation-letter.pdf 

 

2. Πίνακας με ακριβή ποσά επιχορήγησης μετακινούμενων εκπαιδευτικών/φοιτητών 

                Διεθνής Κινητικότητα_Ποσά επιχορήγησης μετακινούμενων.pdf 

3. Οδηγίες για θεώρηση βίζας  

https://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/eidi-theoriseon/ethnikes-theoriseis.html 

4. Ενημερωτικό σημείωμα ΙΚΥ Διεθνής Κινητικότητα 2019  https://www.iky.gr/el/eggrafa-

eplus/odigos-eplus/item/download/4849_6291f361a8e9bbdc6d0f9e50223ad772 
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