ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της 4ης Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους
2015-2016, Τετάρτη, 9 ∆εκεµβρίου 2015, ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του
Τµήµατος, Ιωάννου Θεοτόκη 72, στην Κέρκυρα.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αγγελάκος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βαϊόπουλος Βάιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (απών στις ανακοινώσεις)
Γιαρένης Ηλίας, Μόν. Επίκουρος Καθηγητής
Ευσταθίου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ματαράγκα Καλοµοίρα, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια
Σβέρκος Ηλίας, Μόν. Επίκουρος Καθηγητής
Σµπόνιας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τµήµατος
Ψαλλίδας Γρηγόριος, Καθηγητής (απών στις Ανακοινώσεις και στα θέµατα 1ο και 2ο)

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
9. Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας
10. Τζάκης ∆ιονύσιος, Λέκτορας
Στην κ. Χαρλαύτη Αγγελική-Χαρίκλεια, Καθηγήτρια, έχει χορηγηθεί επιστηµονική άδεια επτά (7)
µηνών, από 1-10-2015 έως 30-4-2016.
Στην κ. Λαΐου Σοφία, Μόν. Επίκουρο Καθηγήτρια, έχει χορηγηθεί επιστηµονική άδεια δύο µηνών
και δεκατριών ηµερών, από 5-10-2015 έως 18-12-2015.
Η κ. Βάκη Φωτεινή, Επίκουρος Καθηγήτρια, βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων, λόγω της
εκλογής της ως Βουλευτή και µέχρι τη λήξη της βουλευτικής της θητείας (βουλευτικές εκλογές
20-9-2015, ηµεροµηνία ορκωµοσίας 3-10-2015).

EΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Ε.Π.
11. Αυγέρη Αγγελική, τακτικό Μέλος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.∆Ι.Π.
12. Αθανασοπούλου Ιωάννα, τακτικό Μέλος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π.
13. Μπέττχερ Κλαούντια, τακτικό Μέλος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
14. Χριστοδούλου Μαριάννα, τακτικό Μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ανωγιάτης – Pelé ∆ηµήτριος, Καθηγητής
∆αµηλάκου Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια
Καραπιδάκης Νικόλαος, Καθηγητής
Νικολαΐδης Θεοδόσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
5. Μαρτίνη Αιτωλία – Αικατερίνη, Λέκτορας
Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση
του Τµήµατος.
Γραµµατέας: Στ. Πρεντουλή, µόν. υπάλληλος, Γραµµατέας του Τµήµατος.
∆ιαπιστώνεται ότι το Σώµα βρίσκεται σε απαρτία.
Γ. Θέµατα ERASMUS+
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Θέµα 7ο : Αιτήσεις φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ERA-PLACES (2η Προκήρυξη ακαδ.
έτους 2015-2016).
Το θέµα εισηγείται η Λέκτορας κ. Ιωάννα Κράλλη, ακαδηµαϊκή υπεύθυνη για το Πρόγραµµα
ERASMUS στο Τµήµα Ιστορίας.
Η κ. Κράλλη ενηµερώνει το Σώµα ότι:
Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Όµιλος-Φορέας υλοποίησης της δράσης Πρακτική Άσκηση ERA
PLACES, δηµοσίευσε την 2η Προκήρυξη για Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό µε υποτροφίες
ERASMUS+ (ERA PLACES).
Προθεσµία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας εκ µέρους των φοιτητών: 13-11-2015 έως 3011-2015.
∆υνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν προπτυχιακοί φοιτητές, µεταπτυχιακοί φοιτητές
και υποψήφιοι διδάκτορες.
Κατόπιν ενηµέρωσης που είχαµε από το Γραφείο ERASMUS του Ιονίου Πανεπιστηµίου
το Τµήµα έχει στη διάθεσή του 4 θέσεις, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
- 2 θέσεις σε προπτυχιακούς φοιτητές
- 1 θέση σε µεταπτυχιακό φοιτητή
- 1 θέση σε υποψήφιο διδάκτορα
Στο Τµήµα Ιστορίας κατατέθηκαν, προς έγκριση από τη Συνέλευση του Τµήµατος, οι εξής
αιτήσεις:
Βασιλείου Χρήστος, υπ’ αριθµ. πρωτ. ΤΙΣΤ/2132/30-11-2015, προπτυχιακός φοιτητής
Κρέτση Χρυσούλα, υπ’ αριθµ. πρωτ. ΤΙΣΤ/2133/30-11-2015, προπτυχιακή φοιτήτρια
Παναγόπουλος Σπυρίδων, υπ’ αριθµ.πρωτ. ΤΙΣΤ/2075/24-11-2015, υποψήφιος διδάκτορας
Αναλυτικά:
Προπτυχιακοί φοιτητές
1. Βασιλείου Χρήστος, Α.Μ. Ι2011048, διανύει το Η΄ παράταση χειµερινό εξάµηνο
σπουδών 2015-2016
Μέσος όρος βαθµολογίας: 6,33
Σύνολο µονάδων ECTS: 213
(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 (δεν προσδιορίζει επίπεδο γνώσης)
Φορέας Πρακτικής Άσκησης: Θεολογική Σχολή Χάλκης, Κωνσταντινούπολη,
Τουρκία
Επισυνάπτει επιστολή αποδοχής του φορέα για το διάστηµα από 20-6-2016 έως 208-2016 (δύο µήνες).
Επίσηµη γλώσσα φορέα υποδοχής: Ελληνική.
Ο φοιτητής πληροί και τις ειδικές προϋποθέσεις πραγµατοποίησης Πρακτικής Άσκησης
ERA-PLACES, εφόσον συγκεντρώνει 213 µονάδες ECTS από το σύνολο των µαθηµάτων
που έχει εξετασθεί έως την ηµέρα υποβολής της αίτησής του.
2. Κρέτση Χρυσούλα, Α.Μ. Ι2011058, διανύει το Η΄ παράταση χειµερινό εξάµηνο
σπουδών 2015-2016
Μέσος όρος βαθµολογίας: 6,70
Σύνολο µονάδων ECTS: 236
(αφορούν στα µαθήµατα που έχει εξετασθεί επιτυχώς η φοιτήτρια έως την ηµέρα
υποβολής της αίτησης)
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Έχει πραγµατοποιήσει περίοδο ERASMUS για σπουδές στο εξωτερικό
(Πανεπιστήµιο του Oldenburg της Γερµανίας στο πλαίσιο του Προγράµµατος
ERASMUS κατά το χειµερινό εξάµηνο ακαδ. έτους 2014-2015).
Γνωρίζει Αγγλικά (επίπεδο Β2 κατά δήλωσή της)
Φορέας Πρακτικής Άσκησης: Θεολογική Σχολή Χάλκης, Κωνσταντινούπολη,
Τουρκία
Επισυνάπτει επιστολή αποδοχής του φορέα για το διάστηµα από 20-6-2016 έως 20-82016 (δύο µήνες).
Επίσηµη γλώσσα φορέα υποδοχής: Ελληνική.
Η φοιτήτρια πληροί και τις ειδικές προϋποθέσεις πραγµατοποίησης Πρακτικής Άσκησης
ERA-PLACES, εφόσον συγκεντρώνει 236 µονάδες ECTS από το σύνολο των µαθηµάτων
που έχει εξετασθεί έως την ηµέρα υποβολής της αίτησής της.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
κανείς
Υποψήφιοι διδάκτορες
1. Παναγόπουλος Σπυρίδων, εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Ιστορίας µε
τριµελή επιτροπή εποπτείας τους κυρίους Ηλ. Γιαρένη, Επίκ. Καθηγητή (επιβλέπων),
∆. Τσουγκαράκη, Οµότιµο Καθηγητή, Κ. Κωνσταντινίδη, Καθηγητή Παν/µίου
Ιωαννίνων
θέµα διδακτορικής διατριβής: «Η λογιοσύνη και η αγιολογική της όψη στην
Παλαιολόγεια περίοδο (1259-1453)»
Γνωρίζει (µε πιστοποίηση): Αγγλικά (επίπεδο C1), Γαλλικά (επίπεδο B2) και Γερµανικά
(επίπεδο C1)
Φορέας Πρακτικής Άσκησης: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών
Σπουδών, Πανεπιστήµιο της Γρανάδας, Ισπανία.
Γλώσσα εργασίας στον φορέα υποδοχής: Αγγλική.
Επισυνάπτει επιστολή αποδοχής του φορέα για το διάστηµα από 1-3-2016 έως 31-5-2016
(τρεις µήνες).
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο εξωτερικό θα πραγµατοποιήσει πρακτική
άσκηση στη βιβλιοθήκη, στη γραµµατεία και στα ερευνητικά προγράµµατα του Κέντρου
Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, υπό την εποπτεία του Καθηγητή κ.
Μόσχου Μορφακίδη, ∆ιευθυντή του Κέντρου.
Ο κ. Παναγόπουλος έχει προσκοµίσει Βεβαίωση του επιβλέποντος την διδακτορική
διατριβή, Επίκουρου Καθηγητή κ. Ηλ. Γιαρένη, από την οποία προκύπτει ότι η τριµελής
επιτροπή εποπτείας εγκρίνει τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης ERA
PLACES 2015 και θα προσµετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του (χρόνος
εκπόνησης της ως άνω διδακτορικής διατριβής).
Για την επιλογή του κ. Παναγόπουλου λαµβάνεται υπόψη η συνάφεια του αντικειµένου
της προτεινόµενης Πρακτικής Άσκησης µε το θέµα της εκπονούµενης διδακτορικής
διατριβής, επίσης λαµβάνεται υπόψη η τελευταία κατατεθείσα Έκθεση αξιολόγησης των
πεπραγµένων του υποψήφιου διδάκτορα.
Κατόπιν τούτων,
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/2132/30-11-2015 αίτηση του φοιτητή κ. Βασιλείου
Χρήστου, Α.Μ. Ι2011048, για πραγµατοποίηση Πρακτικής Άσκησης ERA
PLACES στη Θεολογική Σχολή Χάλκης, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, κατά το
διάστηµα από 20-6-2016 έως 20-8-2016 (δύο µήνες) του τρέχοντος ακαδ. έτους
2015-2016,
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•

•

την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΤΙΣΤ/2133/30-11-2015 αίτηση της φοιτήτριας κ. Κρέτση
Χρυσούλας, Α.Μ. Ι2011058, για πραγµατοποίηση Πρακτικής Άσκησης ERA
PLACES στη Θεολογική Σχολή Χάλκης, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, κατά το
διάστηµα από 20-6-2016 έως 20-8-2016 (δύο µήνες) του τρέχοντος ακαδ. έτους
2015-2016,
την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΤΙΣΤ/2075/24-11-2015 αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα κ.
Παναγόπουλου Σπυρίδωνα, για πραγµατοποίηση Πρακτικής Άσκησης ERA
PLACES στο Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, του
Πανεπιστηµίου της Γρανάδας, Ισπανία, κατά το διάστηµα από 1-3-2016 έως 315-2016 (τρεις µήνες) του τρέχοντος ακαδ. έτους 2015-2016

κατόπιν της σχετικής Προκήρυξης (2η) που δηµοσίευσε το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Όµιλος-Φορέας
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 για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης για τους
φοιτητές Βασιλείου Χρήστο και Κρέτση Χρυσούλα και Αγγλική ως γλώσσα εργασίας στον
φορέα υποδοχής, Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, για τον κ.
Παναγόπουλο Σπυρίδωνα.
Αναλυτικά και σύµφωνα µε την εισήγηση της ακαδηµαϊκής υπευθύνου:
Προπτυχιακοί φοιτητές
1. Βασιλείου Χρήστος, Α.Μ. Ι2011048, διανύει το Η΄ παράταση χειµερινό εξάµηνο
σπουδών 2015-2016
Μέσος όρος βαθµολογίας: 6,33
Σύνολο µονάδων ECTS: 213
(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 (δεν προσδιορίζει επίπεδο γνώσης)
Φορέας Πρακτικής Άσκησης: Θεολογική Σχολή Χάλκης, Κωνσταντινούπολη,
Τουρκία
Επισυνάπτει επιστολή αποδοχής του φορέα για το διάστηµα από 20-6-2016 έως 208-2016 (δύο µήνες).
Επίσηµη γλώσσα φορέα υποδοχής: Ελληνική.
Ο φοιτητής πληροί και τις ειδικές προϋποθέσεις πραγµατοποίησης Πρακτικής Άσκησης
ERA-PLACES, εφόσον συγκεντρώνει 213 µονάδες ECTS από το σύνολο των µαθηµάτων
που έχει εξετασθεί έως την ηµέρα υποβολής της αίτησής του.
2. Κρέτση Χρυσούλα, Α.Μ. Ι2011058, διανύει το Η΄ παράταση χειµερινό εξάµηνο
σπουδών 2015-2016
Μέσος όρος βαθµολογίας: 6,70
Σύνολο µονάδων ECTS: 236
(αφορούν στα µαθήµατα που έχει εξετασθεί επιτυχώς η φοιτήτρια έως την ηµέρα
υποβολής της αίτησης)
Έχει πραγµατοποιήσει περίοδο ERASMUS για σπουδές στο εξωτερικό
(Πανεπιστήµιο του Oldenburg της Γερµανίας στο πλαίσιο του Προγράµµατος
ERASMUS κατά το χειµερινό εξάµηνο ακαδ. έτους 2014-2015).
Γνωρίζει Αγγλικά (επίπεδο Β2 κατά δήλωσή της)
Φορέας Πρακτικής Άσκησης: Θεολογική Σχολή Χάλκης, Κωνσταντινούπολη,
Τουρκία
Επισυνάπτει επιστολή αποδοχής του φορέα για το διάστηµα από 20-6-2016 έως 20-82016 (δύο µήνες).
Επίσηµη γλώσσα φορέα υποδοχής: Ελληνική.
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Η φοιτήτρια πληροί και τις ειδικές προϋποθέσεις πραγµατοποίησης Πρακτικής Άσκησης
ERA-PLACES, εφόσον συγκεντρώνει 236 µονάδες ECTS από το σύνολο των µαθηµάτων
που έχει εξετασθεί έως την ηµέρα υποβολής της αίτησής της.

Υποψήφιοι διδάκτορες
1. Παναγόπουλος Σπυρίδων, εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Ιστορίας µε
τριµελή επιτροπή εποπτείας τους κυρίους Ηλ. Γιαρένη, Επίκ. Καθηγητή (επιβλέπων),
∆. Τσουγκαράκη, Οµότιµο Καθηγητή, Κ. Κωνσταντινίδη, Καθηγητή Παν/µίου
Ιωαννίνων
Θέµα διδακτορικής διατριβής: «Η λογιοσύνη και η αγιολογική της όψη στην
Παλαιολόγεια περίοδο (1259-1453)»
Γνωρίζει (µε πιστοποίηση): Αγγλικά (επίπεδο C1), Γαλλικά (επίπεδο B2) και
Γερµανικά (επίπεδο C1)
Φορέας Πρακτικής Άσκησης: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών
Σπουδών, Πανεπιστήµιο της Γρανάδας, Ισπανία.
Γλώσσα εργασίας στον φορέα υποδοχής: Αγγλική.
Επισυνάπτει επιστολή αποδοχής του φορέα για το διάστηµα από 1-3-2016 έως 31-52016 (τρεις µήνες).
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο εξωτερικό θα πραγµατοποιήσει πρακτική
άσκηση στη βιβλιοθήκη, στη γραµµατεία και στα ερευνητικά προγράµµατα του Κέντρου
Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, υπό την εποπτεία του Καθηγητή κ.
Μόσχου Μορφακίδη, ∆ιευθυντή του Κέντρου.
Ο κ. Παναγόπουλος έχει προσκοµίσει Βεβαίωση του επιβλέποντος την διδακτορική
διατριβή, Επίκουρου Καθηγητή κ. Ηλ. Γιαρένη, από την οποία προκύπτει ότι η τριµελής
επιτροπή εποπτείας εγκρίνει τη συµµετοχή του στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης ERA
PLACES 2015 και θα προσµετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του (χρόνος
εκπόνησης της ως άνω διδακτορικής διατριβής).
Για την επιλογή του κ. Παναγόπουλου λαµβάνεται υπόψη η συνάφεια του αντικειµένου
της προτεινόµενης Πρακτικής Άσκησης µε το θέµα της εκπονούµενης διδακτορικής
διατριβής, επίσης λαµβάνεται υπόψη η τελευταία κατατεθείσα Έκθεση αξιολόγησης των
πεπραγµένων του υποψήφιου διδάκτορα.
Στους µετακινούµενους (προπτυχιακούς) φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την
Πρακτική Άσκηση θα πιστωθούν 6 ECTS.
Η Πρακτική Άσκηση ERA-PLACES στο Τµήµα Ιστορίας δεν αποτελεί µέρος του
κανονικού προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος (δεν προσµετράται στις απαραίτητες ECTS
µονάδες για τη λήψη του πτυχίου) και ως εκ τούτου γίνεται απλή αναγραφή της
ολοκλήρωσης στο Παράρτηµα ∆ιπλώµατος.
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, 9 ∆εκεµβρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος

Με εντολή Πρύτανη
Η Γραµµατέας του Τµήµατος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Κων/νος Σµπόνιας

Στ. Πρεντουλή
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