ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ERASMUS


Σε διδάσκοντες που είναι μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο
Νεάπολις Πάφου



Σε υπηκόους χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΖΕΣ και ΕΟΧ), της Κροατίας, της Τουρκίας
και της Ελβετίας, ή υπηκόους άλλων χωρών οι οποίοι είναι, σύμφωνα με το νόμο
μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.



Για κάθε ροή κινητικότητας, είτε το ίδρυμα προέλευσης είτε το ίδρυμα υποδοχής
θα πρέπει να βρίσκεται σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Για την υλοποίηση περιόδου διδασκαλίας στο ίδρυμα υποδοχής που
συνοδεύονται από ελάχιστα αριθμό περιόδων διδασκαλίας 5.



Για περιόδους διδασκαλίας στο εξωτερικό που πραγματοποιούνται μεταξύ 1ης
Ιουλίου και 30ης Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.



Το ίδρυμα προέλευσης και το ίδρυμα υποδοχής πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η
συνεισφορά του επισκέπτη διδάσκοντος θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος
πτυχιακού προγράμματος του ιδρύματος υποδοχής.



Για περιόδους διδασκαλίας στο εξωτερικό οι οποίες παρέχουν το λιγότερο 5
διδακτικές περιόδους (σε 2 εργάσιμες μέρες). Σε περίπτωση παραμονής στο
Ίδρυμα υποδοχής περισσότερο από μια εβδομάδα και διδασκαλίας περισσότερες
από 5 ώρες τότε θα παρέχεται επιπρόσθετη επιχορήγηση, πάντα μετά την
έγκριση του ΕΦ. Κάθε περίπτωση κινητικότητας θα εξετάζεται ξεχωριστά.



Όλες οι διαδικασίες για την κινητικότητα Προσωπικού ακολουθούν τις οδηγίες
που αποστέλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Οδηγό για τους Εθνικούς Φορείς.
(Guide for NAs) Το κείμενο με τις οδηγίες για την κινητικότητα του
Προγράμματος Erasmus δίνεται στα ιδρύματα για μελέτη και πιστή
εφαρμογή πάντα σε συνεργασία με τις οδηγίες από τους Εθνικούς Φορείς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ





ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Να έχουν όλοι δικαίωμα κινητικότητας
Να έχουν δικαίωμα κινητικότητας ανά δύο χρόνια
Να έχουν προτεραιότητα μέλη διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού που δεν
έχουν διακινηθεί
Να εξυπηρετούν τη στήριξη του προγράμματος και τους στόχους καθώς και τη
διεθνοποίηση του ιδρύματος και του Erasmus +

Σημ. Κάθε μέλος διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού που είναι υποψήφιο
για κινητικότητα θα καλείται από την επιτροπή σε προσωπική συνέντευξη.

