ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της 9ης (έκτακτης) Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ.
έτους 2014-2015, Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015, ώρα 11.00 στην αίθουσα υπ’ αριθµ. 1.05 του
Τµήµατος, Ιωάννου Θεοτόκη 72, στην Κέρκυρα.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αγγελάκος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βαϊόπουλος Βάιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (εισήλθε στο 3ο θέµα)
Ευσταθίου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σµπόνιας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τµήµατος
Χαρλαύτη Αγγελική-Χαρίκλεια, Καθηγήτρια
Ψαλλίδας Γρηγόριος, Καθηγητής

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
7. Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας
Στην κ. Ματαράγκα Καλοµοίρα, Μόν. Επίκουρο Καθηγήτρια, έχει χορηγηθεί επιστηµονική άδεια
εννέα (9) µηνών, από 1-10-2014 έως 30-6-2015.
Στον κ. Γιαρένη Ηλία, Μόν. Επίκουρο Καθηγητή, έχει χορηγηθεί επιστηµονική άδεια εννέα (9)
µηνών, από 1-10-2014 έως 30-6-2015.
Στην κ. Μαρτίνη Αιτωλία – Αικατερίνη, Λέκτορα, έχει χορηγηθεί άδεια ανατροφής τέκνου από
16-2-2015 έως 15-11-2015.
Η κ. Βάκη Φωτεινή, Επίκουρος Καθηγήτρια, βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων από 25-1-2015,
λόγω της εκλογής της ως Βουλευτή και µέχρι τη λήξη της βουλευτικής της θητείας.

EΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Ε.Π.
8. Αυγέρη Αγγελική, τακτικό Μέλος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.∆Ι.Π.
9. Αθανασοπούλου Ιωάννα, τακτικό Μέλος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π.
10. Μπέττχερ Κλαούντια, τακτικό Μέλος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
11. Νοµικός Μάρκος, τακτικό Μέλος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
12. Σαµαντά Ελένη, τακτικό Μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ανωγιάτης – Pelé ∆ηµήτριος, Καθηγητής
Καραπιδάκης Νικόλαος, Καθηγητής
Λαΐου Σοφία, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια
Νικολαΐδης Θεοδόσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σβέρκος Ηλίας, Μόν. Επίκουρος Καθηγητής

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
6. ∆αµηλάκου Μαρία, Λέκτορας
7. Τζάκης ∆ιονύσιος, Λέκτορας
Γραµµατέας: Στ. Πρεντουλή, µόν. υπάλληλος, Γραµµατέας του Τµήµατος.
∆ιαπιστώνεται ότι το Σώµα βρίσκεται σε απαρτία.
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Α. Θέµατα ERASMUS PLUS
Θέµα 2ο : Αιτήσεις φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ERA-PLACES (1η Προκήρυξη ακαδ.
έτους 2015-2016).
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Λέκτορα κ. Ιωάννα Κράλλη, ακαδηµαϊκή υπεύθυνη για το
Πρόγραµµα ERASMUS στο Τµήµα Ιστορίας.
Η κ. Κράλλη ενηµερώνει το Σώµα σύµφωνα µε σχετική εισήγηση της ιδίας η οποία
διανεµήθηκε στα Μέλη της Συνέλευσης.
Αναφέρει ότι το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Όµιλος-Φορέας υλοποίησης της δράσης Πρακτική Άσκηση
ERA PLACES, δηµοσίευσε την 1η Προκήρυξη για Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό µε
υποτροφίες ERASMUS+ (ERA PLACES) για το χειµερινό εξάµηνο του ακαδ. έτους 20152016.
Προθεσµία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας: 28-5-2015 έως 12-6-2015.
∆υνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν:
προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και πρόσφατα απόφοιτοι
(εφόσον βρίσκονται στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους µε την προϋπόθεση να έχει
υποβληθεί και εγκριθεί η αίτησή τους όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος).
Στο Τµήµα Ιστορίας κατατέθηκαν προς έγκριση από τη Συνέλευση του Τµήµατος αιτήσεις
από τους παρακάτω φοιτητές:
Προπτυχιακοί φοιτητές
1. Στεφανίδης Στέφανος, Α.Μ. Ι2011082, διανύει το Η΄ εξάµηνο σπουδών
οφείλει έως και το Ζ΄ εξάµηνο σπουδών 5 Υποχρεωτικά µαθήµατα και 2
Υποχρεωτικά Επιλογής
Μέσος όρος βαθµολογίας: 7,41
Σύνολο µονάδων ECTS: 180
(αφορούν στα µαθήµατα που έχει εξετασθεί επιτυχώς ο φοιτητής έως την ηµέρα
υποβολής της αίτησης)
∆εν έχει πραγµατοποιήσει ξανά περίοδο ERASMUS στο εξωτερικό.
Γνωρίζει Αγγλικά (επίπεδο C2)
Ο φοιτητής πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις πραγµατοποίησης Πρακτικής Άσκησης ERAPLACES, όπως προσδιορίστηκαν µε Απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος στις 19-3-2014
(6η Συν. ακαδ. έτους 2013-2014), εφόσον συγκεντρώνει 180 µονάδες ECTS από το σύνολο
των µαθηµάτων που έχει εξετασθεί έως την ηµέρα υποβολής της αίτησής του, συνεπώς
καλύπτει την προϋπόθεση των 175 απαιτούµενων µονάδων ECTS.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
1. Παπαϊωάννου Νικόλαος, διανύει το Γ΄ εξάµηνο του Π.Μ.Σ. «Μεθοδολογία
Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών» (προ της
αναµορφώσεως)
Μέσος όρος βαθµολογίας: 9,31
(οφείλει τρία υποχρεωτικά και ένα επιλεγόµενο µάθηµα από τα δύο πρώτα εξάµηνα
φοίτησης, δεν συµπεριλαµβάνονται στις οφειλές τα µαθήµατα του Γ΄ εξαµήνου το
οποίο διανύει ο φοιτητής και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής
Εργασίας ∆΄εξάµ.)
Γνωρίζει Αγγλικά (επίπεδο Β2), Ιταλικά (επίπεδο Α1), Τουρκικά (επίπεδο Α1)
∆εν έχει πραγµατοποιήσει ξανά περίοδο ERASMUS στο εξωτερικό.
2. Μάµαλος Νικόλαος-∆ηµήτριος, διανύει το Γ΄ εξάµηνο του Π.Μ.Σ.
«Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών»
(προ της αναµορφώσεως)
Μέσος όρος βαθµολογίας: 9,31
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(οφείλει τρία υποχρεωτικά και ένα επιλεγόµενο µάθηµα από τα δύο πρώτα εξάµηνα
φοίτησης, δεν συµπεριλαµβάνονται στις οφειλές τα µαθήµατα του Γ΄ εξαµήνου το
οποίο διανύει ο φοιτητής και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής
Εργασίας ∆΄εξάµ.)
Γνωρίζει Αγγλικά (επίπεδο Β2), Γερµανικά (επίπεδο Β1), Τουρκικά (επίπεδο Α1)
∆εν έχει πραγµατοποιήσει ξανά περίοδο ERASMUS στο εξωτερικό.
3. Σταυροπούλου Κασσάνδρα, έχει ολοκληρώσει χρονικά τέσσερα εξάµηνα
φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών και
Αρχειακών Πηγών» (προ της αναµορφώσεως)
Μέσος όρος βαθµολογίας: 8,88
(έχει ολοκληρώσει τις σπουδαστικές της υποχρεώσεις όσον αφορά στα µαθήµατα του
Π.Μ.Σ., οφείλει την κατάθεση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας)
Γνωρίζει Αγγλικά (επίπεδο Β2)
∆εν έχει πραγµατοποιήσει ξανά περίοδο ERASMUS στο εξωτερικό.
Φορέας Πρακτικής Άσκησης : Θεολογική Σχολή Χάλκης, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Οι τρεις προαναφερόµενοι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν προσκοµίσει Βεβαίωση του
∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ., Καθηγητή κ. Γρηγ. Ψαλλίδα, από την οποία προκύπτει ότι συµφωνεί
µε τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης ERA PLACES 2015 η οποία θα
προσµετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών τους και, µετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της,
θα αναγραφεί στα χορηγούµενα από το Τµήµα Πιστοποιητικά.
Όλοι οι προαναφερόµενοι πληρούν το κριτήριο γνώσης της γλώσσας του φορέα υποδοχής
(Ελληνική).
Στην Πρακτική Άσκηση ERA PLACES αντιστοιχούν 6 ECTS.
Προτείνεται η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων ανά κατηγορία (προπτυχιακοί και
µεταπτυχιακοί) ως αναφέρεται παραπάνω µε βάση τον µέσο όρο επίδοσης (οι κύριοι
Παπαϊωάννου και Μάµαλος ισοβαθµούν).
Η Συνέλευση κατέληξε οµόφωνα στην παρακάτω απόφαση.
Απόφαση: Η Συνέλευση του Τµήµατος Ιστορίας, κατόπιν εισήγησης της Λέκτορος κ.
Ιωάννας Κράλλη, ακαδηµαϊκής υπευθύνου για το Πρόγραµµα ERASMUS στο Τµήµα
Ιστορίας, εγκρίνει:
• την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΤΙΣΤ/942/12-6-2015 αίτηση του φοιτητή κ. Στεφανίδη
Στέφανου, Α.Μ. Ι2011082,
• την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΤΙΣΤ/941/12-6-2015 αίτηση του µεταπτυχιακού φοιτητή κ.
Παπαϊωάννου Νικόλαου,
• την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΤΙΣΤ/940/12-6-2015 αίτηση του µεταπτυχιακού φοιτητή κ.
Μάµαλου Νικόλαου-∆ηµήτριου και
• την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΤΙΣΤ/956/12-6-2015 αίτηση της µεταπτυχιακής φοιτήτριας κ.
Σταυροπούλου Κασσάνδρας,
για πραγµατοποίηση Πρακτικής Άσκησης ERA PLACES στη Θεολογική Σχολή
Χάλκης, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδ. έτους 20152016, κατόπιν της σχετικής Προκήρυξης (1η) που δηµοσίευσε το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ΌµιλοςΦορέας υλοποίησης της δράσης Πρακτική Άσκηση ERA PLACES και σύµφωνα µε τις
πιστώσεις που θα διατεθούν στο Τµήµα.
Όλοι οι ως άνω αναφερόµενοι πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο Πρόγραµµα.
ERASMUS Πρακτική Άσκηση ERA PLACES και ειδικότερα πληρούν το κριτήριο γνώσης
της γλώσσας του φορέα υποδοχής (Ελληνική).
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Επίσης εγκρίνεται η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων ανά κατηγορία
(προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί) ως αναφέρεται στη συνέχεια µε βάση τον µέσο όρο
επίδοσης (οι κύριοι Παπαϊωάννου και Μάµαλος ισοβαθµούν).
Αναλυτικά και σύµφωνα µε την εισήγηση της ακαδηµαϊκής υπευθύνου:
Προπτυχιακοί φοιτητές
1. Στεφανίδης Στέφανος, Α.Μ. Ι2011082, διανύει το Η΄ εξάµηνο σπουδών
οφείλει έως και το Ζ΄ εξάµηνο σπουδών 5 Υποχρεωτικά µαθήµατα και 2
Υποχρεωτικά Επιλογής
Μέσος όρος βαθµολογίας: 7,41
Σύνολο µονάδων ECTS: 180
(αφορούν στα µαθήµατα που έχει εξετασθεί επιτυχώς ο φοιτητής έως την ηµέρα
υποβολής της αίτησης)
∆εν έχει πραγµατοποιήσει ξανά περίοδο ERASMUS στο εξωτερικό.
Γνωρίζει Αγγλικά (επίπεδο C2)
Ο φοιτητής πληροί και τις ειδικές προϋποθέσεις πραγµατοποίησης Πρακτικής Άσκησης
ERA-PLACES, όπως προσδιορίστηκαν µε Απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος στις 193-2014 (6η Συν. ακαδ. έτους 2013-2014), εφόσον συγκεντρώνει 180 µονάδες ECTS από το
σύνολο των µαθηµάτων που έχει εξετασθεί έως την ηµέρα υποβολής της αίτησής του,
συνεπώς καλύπτει την προϋπόθεση των 175 απαιτούµενων µονάδων ECTS.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
1. Παπαϊωάννου Νικόλαος, διανύει το Γ΄ εξάµηνο του Π.Μ.Σ. «Μεθοδολογία
Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών» (προ της
αναµορφώσεως)
Μέσος όρος βαθµολογίας: 9,31
(οφείλει τρία υποχρεωτικά και ένα επιλεγόµενο µάθηµα από τα δύο πρώτα εξάµηνα
φοίτησης, δεν συµπεριλαµβάνονται στις οφειλές τα µαθήµατα του Γ΄ εξαµήνου το
οποίο διανύει ο φοιτητής και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής
Εργασίας ∆΄εξάµ.)
Γνωρίζει Αγγλικά (επίπεδο Β2), Ιταλικά (επίπεδο Α1), Τουρκικά (επίπεδο Α1)
∆εν έχει πραγµατοποιήσει ξανά περίοδο ERASMUS στο εξωτερικό.
2. Μάµαλος Νικόλαος-∆ηµήτριος, διανύει το Γ΄ εξάµηνο του Π.Μ.Σ.
«Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών»
(προ της αναµορφώσεως)
Μέσος όρος βαθµολογίας: 9,31
(οφείλει τρία υποχρεωτικά και ένα επιλεγόµενο µάθηµα από τα δύο πρώτα εξάµηνα
φοίτησης, δεν συµπεριλαµβάνονται στις οφειλές τα µαθήµατα του Γ΄ εξαµήνου το
οποίο διανύει ο φοιτητής και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής
Εργασίας ∆΄εξάµ.)
Γνωρίζει Αγγλικά (επίπεδο Β2), Γερµανικά (επίπεδο Β1), Τουρκικά (επίπεδο Α1)
∆εν έχει πραγµατοποιήσει ξανά περίοδο ERASMUS στο εξωτερικό.
3. Σταυροπούλου Κασσάνδρα, έχει ολοκληρώσει χρονικά τέσσερα εξάµηνα
φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών και
Αρχειακών Πηγών» (προ της αναµορφώσεως)
Μέσος όρος βαθµολογίας: 8,88
(έχει ολοκληρώσει τις σπουδαστικές της υποχρεώσεις όσον αφορά στα µαθήµατα του
Π.Μ.Σ., οφείλει την κατάθεση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας)
Γνωρίζει Αγγλικά (επίπεδο Β2)
∆εν έχει πραγµατοποιήσει ξανά περίοδο ERASMUS στο εξωτερικό.

Οι τρεις προαναφερόµενοι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν προσκοµίσει Βεβαίωση του
∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ., Καθηγητή κ. Γρηγ. Ψαλλίδα, από την οποία προκύπτει ότι συµφωνεί
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µε τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης ERA PLACES 2015 η οποία θα
προσµετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών τους και, µετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της,
θα αναγραφεί στα χορηγούµενα από το Τµήµα Πιστοποιητικά.
Στους µετακινούµενους φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την Πρακτική Άσκηση
θα πιστωθούν 6 ECTS.
Η παρούσα Απόφαση, καθώς και οι αιτήσεις των φοιτητών µε τα συνηµµένα σε αυτές
δικαιολογητικά, θα διαβιβασθούν στο Γραφείο ERASMUS του Ιονίου Πανεπιστηµίου για τα
περαιτέρω.
Ως προς την απόφαση αυτή επικυρώνονται αµέσως τα πρακτικά.
Ακριβές απόσπασµα
Κέρκυρα, 17 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος

Με εντολή Πρύτανη
Η Γραµµατέας του Τµήµατος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Κων/νος Σµπόνιας

Στ. Πρεντουλή
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