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Θέµα: ∆ιευκρινιστική εγκύκλιος για την διαδικασία υποβολής των
προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για συγχρηµατοδοτούµενες
πράξεις
εις µε τίτλο:
τίτλο «Πρόγραµµα
Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την
Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ»
ΑΕΙ»

1.
Για την εγγραφή οι ενδιαφερόµενοι επιστηµονικοί υπεύθυνοι, συµπληρώνουν
τα στοιχεία τους στην αίτηση εγγραφής στο σύστηµα,
σύστηµα το οποίο λειτουργεί και φαίνεται
στο URL: http://www.pega.edulll.gr/.
http://www.pega.edulll.gr/. Προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
εγγραφής τους, οφείλουν να ανεβάσουν στο σύστηµα, αντίγραφο σε µορφή .pdf
.
της
Απόφασης της Συγκλήτου που εγκρίνει την πρότασή τους.
2.
Σε επόµενο στάδιο η Υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη την αναρτηθείσα
ανα
Απόφαση της Συγκλήτου,, στην οποία θα πρέπει να φαίνονται ο τίτλος και τα ονόµατα
των υπευθύνων των προς υποβολή προγραµµάτων, θα εγκρίνει την εγγραφή ώστε ο
υπεύθυνος να µπορεί να προχωρήσει σε συµπλήρωση της πρότασης τους στο ίδιο
URL: http://www.pega.edulll.gr/.
http://www.pega.edulll.gr/
3.
Για τις ∆ιιδρυµατικές
ιιδρυµατικές προτάσεις απαιτούνται οι Αποφάσεις της Συγκλήτου όλων
των ΑΕΙ που συµµετέχουν – άρα κατά την εγγραφή θα πρέπει να ανεβαίνουν όλες οι
εν λόγω Αποφάσεις. Επιπλέον το κάθε πρόγραµµα που υποβάλλεται
εται χρεώνεται στο
Ίδρυµα στο οποίο ανήκει ο Συντονιστής της πρότασης, εποµένως η πρόταση
λαµβάνεται υπόψη µόνο στον ανώτατο αριθµό προτάσεων του Ιδρύµατος του
Συντονιστή.
4.
Για τις διατµηµατικές προτάσεις απαιτείται στην Απόφαση της Συγκλήτου του
ΑΕΙ να αναφέρονται τα τµήµατα τα οποία συµµετέχουν στο εν λόγω πρόγραµµα,
προκειµένου να δοθεί και η προβλεπόµενη επαύξηση.

5.
Πέραν του επιστηµονικού υπευθύνου (που δύναται να είναι Καθηγητής,
Αναπ.Καθητητής, Επικ.Καθηγητής, Λέκτορας ή Καθηγητής Εφαρµογών – οι 2
τελευταίοι µε την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων του Ν.4009/2011 για να
διατηρήσουν το ρόλο αυτό και στο µέλλον) δεν θα δηλώνονται επωνύµως άλλοι
διδάσκοντες ούτε θα αναφέρονται ειδικά βιογραφικά στοιχεία διδασκόντων που
σήµερα έχουν συµφωνήσει να συµµετάσχουν. Για την αξιολόγηση χρειάζεται µία
περιγραφή του «ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑ», δηλαδή ποιο επιστηµονικό και
ακαδηµαϊκό υπόβαθρο θα έχει, από ποια ειδικότητα, τι εµπειρία (σε Ελλάδα,
εξωτερικό, στον επαγγελµατικό τοµέα κλπ). Στο σχετικό πεδίο θα αναφερθεί επίσης
ότι εκτός των διδασκόντων (που δύνανται να είναι Καθηγητές, Αναπ.Καθητητές,
Επικ.Καθηγητές, Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρµογών) µπορεί να γίνονται και
εισηγήσεις από εξωτερικούς συνεργάτες-επισκέπτες ιδίως επαγγελµατίες από το
επαγγελµατικό πεδίο του προγράµµατος.
6.
Σε συνέχεια ερωτηµάτων που µας έχουν τεθεί ως προς τα κριτήρια µε τα οποία
τα ΑΕΙ θα επιλέξουν εσωτερικά τις προτάσεις που θα υποβληθούν, η άποψη του
Υπουργείου είναι ότι σκόπιµο θα ήταν κάθε ΑΕΙ να καθορίσει τα κριτήρια επιλογής
σύµφωνα µε την γενικότερη στρατηγική του Ιδρύµατος για να είναι σαφή σε όλους
τους ενδιαφεροµένους.
7.
Αναφερόµενοι στις ∆ιιδρυµατικές προτάσεις, για τις οποίες προβλέπονται και οι
σχετικές επαυξήσεις στην βαθµολογία τους, εννοούµε τα προγράµµατα
επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στο πλαίσιο των οποίων τα µαθήµατα έχουν
σχεδιαστεί να υλοποιηθούν και στα δύο ή τρία Ιδρύµατα που συµµετέχουν στην
πρόταση. ∆εν αφορούν δηλαδή µόνο την συµµετοχή καθηγητών στα εν λόγω
µαθήµατα.
8.
Σχετικά µε τις προσαυξήσεις, αν µια πρόταση αφορά και διιδρυµατικό και
διατµηµατικό πρόγραµµα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων, τότε οι προσαυξήσεις
θα εφαρµοστούν αθροιστικά.

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
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