ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ-ΕΤΑΙΡΟΥ:
PIC NUMBER ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ-ΕΤΑΙΡΟΥ (αν υπάρχει):
CONTACT DETAILS ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, δ/νση, ΤΚ, τηλέφωνο,
email):
Συνάφεια της στρατηγικής (Relevance of the strategy (maximum 30
points)
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).
(max 7.000 χαρακτήρες με κενά)

Ποιότητα των ρυθμίσεων συνεργασίας (Quality of the cooperation arrangements
(maximum 30 points))
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.
(max 7.000 χαρακτήρες με κενά)

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (Quality of the activity design
and implementation (maximum 20 points))
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 ποιοι περιορισμοί
εφαρμόζονται:
http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm
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.
(max 7.000 χαρακτήρες με κενά)

Αντίκτυπος και διάδοση (Impact and dissemination (maximum 20 points))
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.
(max 7.000 χαρακτήρες με κενά)

Σημείωση 1: κατά τη συμπλήρωση των ποιοτικών ερωτήσεων προτείνεται η αποφυγή της
χρήσης προσωπικών στοιχείων του αιτούντα (πχ ονοματεπώνυμο), ενώ συστήνεται η χρήση
ονομάτων των συνεργατών από Ιδρύματα-Εταίρους.
Σημείωση 2: σε περίπτωση που υποβληθούν πάνω από 1 προτάσεις ανά χώρα-Εταίρο, θα
ζητηθεί η εκ νέου επεξεργασία των κειμένων με μείωση χαρακτήρων.

