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ΑΔΑ: ΨΗΕΜ469143-Ν97
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κανονισμός Διμερών Διεθνών Συμφωνιών
Προοίμιο
Το ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, επιδιώκοντας την συστηματικότερη
ανάπτυξη διμερών σχέσεων με ομοταγή ανώτατα επιστημονικά Ιδρύματα του
εξωτερικού (κυρίως κρατικά), αποσκοπεί μέσω αντίστοιχων συμφωνιών να διευρύνει
τους ορίζοντες των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας - παρέχοντάς τους
συγκεκριμένα πλαίσια ακαδημαϊκής δράσης, ώστε να υπηρετεί λειτουργικότερα τους
τρεις βασικούς στόχους του, που είναι η διάχυση της γνώσης, η προαγωγή της
επιστήμης και της έρευνας και η επιτυχημένη ένταξή του στα διεθνώς και
συνεχώς εξελισσόμενα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 1
Είδη Συμφωνιών
Οι διμερείς διεθνείς συμφωνίες του Ιδρύματος είναι είτε γενικής φύσεως
(ενιαίος τύπος-Παράρτημα Ι) είτε ειδικής φύσεως, οι οποίες μπορούν να
περιλαμβάνουν

πρωτόκολλα

συνεργασίας

των

επιμέρους

τμημάτων,

θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων και υπηρεσιών του. Οι πρώτες (γενικής
φύσεως) υπογράφονται πάντοτε από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη
ύστερα από εξουσιοδότηση της Συγκλήτου. Οι δεύτερες (όπου είναι αναγκαίες)
προϋποθέτουν την ύπαρξη αντίστοιχης γενικής συμφωνίας του Ιδρύματος,
υπογράφονται από προέδρους τμημάτων βάσει αποφάσεων Συνελεύσεων των
τμημάτων αυτών και αποσκοπούν στην πιο άμεση και συγκεκριμένη υλοποίηση
στόχων της υπάρχουσας συμφωνίας, σε σταθερή συνεργασία και συνεννόηση με το
τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Ως προστάδιο της σύναψης διμερών
συμφωνιών μπορεί να λειτουργήσει η συνυπογραφή πρωτοκόλλου εκδήλωσης της
επιθυμίας επιστημονικής συνεργασίας από τις αρμόδιες πρυτανικές αρχές. Οι
συμφωνίες αποτελούν την επίσημη θεσμική κατοχύρωση μιας προσδοκώμενης
διεθνούς επιστημονικής σχέσης του όλου Ιδρύματος.
Άρθρο 2
Κριτήρια επιλογής συμφωνιών
Βασικό κριτήριο επιλογής της συμφωνίας αποτελεί η προοπτική ουσιαστικής
συμβολής της στην υλοποίηση των επιστημονικών και διδακτικών στόχων του ΤΕΙ
ΚΜ επί διεθνούς επιπέδου και η διευκόλυνση της επιτυχέστερης ένταξής του στο
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διεθνές πλαίσιο. Θα σταθμίζεται επίσης κατά πόσον η προτεινόμενη συμφωνία
διανοίγει μακροπρόθεσμες προοπτικές επιστημονικής συνεργασίας και παρέχει τα
εχέγγυα απρόσκοπτης εφαρμογής της στην πράξη.
Άρθρο 3
Αξιολόγηση, έγκριση, παρακολούθηση των συμφωνιών
Κάθε προτεινόμενη για έγκριση συμφωνία προϋποθέτει αξιολόγηση της
ακαδημαϊκής σκοπιμότητάς της και έγκριση της Συγκλήτου πριν υπογραφεί από
τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη. Αφού υπογραφεί η συμφωνία, η λειτουργία
της παρακολουθείται από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Δημοσιότητας με τον
συντονισμό του αρμόδιου τμήματος.
Άρθρο 4
Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Δημοσιότητας
Γνωμοδοτικό όργανο της Συγκλήτου ως προς τις διμερείς συμφωνίες και τις
γενικότερες σχέσεις του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με οργανισμούς του εξωτερικού
αποτελεί η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Τη σύνθεσή της ορίζει η Σύγκλητος και σ’
αυτήν διαβιβάζονται όλες οι προτάσεις για σύναψη διμερών συμφωνιών πριν
υποβληθούν για έγκριση στη Σύγκλητο.
Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Δημοσιότητας έχει τις παρακάτω επιλογές,
με αντίστοιχη αιτιολόγηση:
α) αποδοχή κατ’ αρχήν της προτεινόμενης συμφωνίας και υποβολή της στη
Σύγκλητο
β) αίτηση συμπληρωματικής πληροφόρησης από τους υποβάλλοντες την
πρόταση
γ) απόρριψη της προτεινόμενης συμφωνίας.
Άρθρο 5
Περιεχόμενο της συμφωνίας
Κάθε συμφωνία μπορεί κατ’ αρχήν να λαμβάνει τη μορφή των συνήθων
ανταλλαγών μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας [μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,
φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών), μεταδιδακτορικών ερευνητών, μελών
διοικητικού προσωπικού], με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας,
διδασκαλίας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης. Παραπέρα μπορεί να
προσλάβει διάφορες άλλες μορφές συνεργασίας, όπως π.χ. τη συνδιοργάνωση
συνεδρίων και τις συνεπιβλέψεις διατριβών και άλλων επιστημονικών εργασιών.
Άρθρο 6
Σύναψη συμφωνιών
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Κάθε πρόταση σύναψης συμφωνίας από το ΤΕΙ ΚΜ διαβιβάζεται, ύστερα
από τεκμηριωμένη απόφαση Συνέλευσης Τμήματος, στην Επιτροπή Διεθνών
Σχέσεων & Δημοσιότητας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος
κανονισμού. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Δημοσιότητας αναθέτει στον Πρόεδρο
ή μέλος της την αξιολόγηση της πρότασης συμφωνίας και τον έλεγχο της
σκοπιμότητάς της για το Ίδρυμα και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.
Πρόταση για σύναψη συμφωνίας μπορεί να προέλθει και από ομοταγές
Ίδρυμα του εξωτερικού. Τότε αυτή υποβάλλεται από το αρμόδιο Τμήμα Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων στην Επιτροπή για αξιολόγηση με πλήρη πληροφοριακά στοιχεία
για το ενδιαφερόμενο Πανεπιστήμιο και, αφού αξιολογηθεί, αποστέλλεται στη
Σύγκλητο για λήψη απόφασης.
Γλώσσες της συμφωνίας είναι οπωσδήποτε η ελληνική και η αγγλική και
ενδεχομένως τρίτη γλώσσα (δηλ. η γλώσσα της χώρας όπου εδρεύει το
συμβαλλόμενο Πανεπιστήμιο).
Κάθε συμφωνία εκδίδεται σε αυθεντικά κείμενα συμφωνίας με πρωτότυπη
υπογραφή (ανά δύο σε κάθε γλώσσα) και κάθε Πανεπιστήμιο λαμβάνει από ένα
επίσημο αντίγραφο συμφωνίας σε κάθε γλώσσα, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.
Άρθρο 7
Ο Συντονιστής
Σε περίπτωση θετικής κατ’ αρχήν αξιολόγησης μιας πρότασης από την
Επιτροπή, αυτή ορίζει ειδικό συντονιστή της υπό σύναψη συμφωνίας καθώς και
αναπληρωτή του.
Το ΤΕΙ ΚΜ , όταν υπογράφει συμφωνία, θα ζητεί και από το αλλοδαπό
Πανεπιστήμιο να ορίζει συντονιστή ή πρόσωπο επαφής (contact person). Οι δύο
συντονιστές θα παρακολουθούν τις λεπτομέρειες της υλοποίησης της συμφωνίας, θα
πληροφορούν ο καθένας την Πανεπιστημιακή του Κοινότητα για τις δυνατότητες, τα
ενδιαφέροντα και τις προοπτικές του άλλου Πανεπιστημίου, θα διευκολύνουν
φοιτητές και ερευνητές από κάθε Ίδρυμα να επικοινωνούν με ομολόγους τους στο
άλλο και θα προσφέρουν συμβουλευτικό έργο, ενώ παράλληλα θα ενημερώνουν ο
ένας τον άλλο για το ακαδημαϊκό έτος/εξάμηνα, τα προσφερόμενα μαθήματα,
συγγράμματα και ότι άλλο διευκολύνει τους φοιτητές στην επιλογή μαθημάτων.
Ο συντονιστής προκειμένου να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της συμφωνίας
ενημερώνεται από την αρμόδιο Τμήμα που θέτει στη διάθεσή του τις εκθέσεις των
πεπραγμένων των μετακινηθέντων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Βάσει
των στοιχείων αυτών, ο συντονιστής προβαίνει σε εκτίμηση της απόδοσης της
συμφωνίας πριν από την υποβολή της για ανανέωση βάσει των προβλεπόμενων στο
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επόμενο άρθρο. Ο συντονιστής συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα στην κατάρτιση
του ετήσιου προϋπολογισμού εκτέλεσης της συμφωνίας.
Άρθρο 8
Διάρκεια, ανανέωση, αναπροσαρμογή
Ορίζεται ως μέγιστη χρονική διάρκεια των συμφωνιών η 5ετία.
Για κάθε συμφωνία, έξι μήνες πριν από τη λήξη της υποβάλλεται γραπτή
εισήγηση του συντονιστή στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Δημοσιότητας ως προς
την ανανέωσή της, αφού προηγηθεί συνεννόησή του με τα έως τότε συμμετέχοντα
στη συμφωνία Τμήματα. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά.
Όπου μία συμφωνία αποφασίζεται ν’ ανανεωθεί, η Επιτροπή θα συνεργάζεται
με

το

αντίστοιχο

Πανεπιστήμιο

του

εξωτερικού

για

πιθανές

αλλαγές

και

τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν βάσει επισυναπτόμενων νέων στοιχείων.
Άρθρο 9
Η κινητικότητα των μελών του Ιδρύματος
Η κινητικότητα των μελών του Ιδρύματος στο πλαίσιο των διμερών
συμφωνιών εξετάζεται κατά μεμονωμένη συμφωνία ή και χώρα. Η μετακίνηση των
μελών ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού χρονικά κυμαίνεται μεταξύ μίας και δύο
εβδομάδων (10 εργάσιμες ημέρες) κατ’ ανώτατο όριο, πλην ειδικά αιτιολογημένων
περιπτώσεων

όπου

θα

συνεκτιμάται

η

αμοιβαιότητα.

Προηγούνται

οι

μη

καλυπτόμενοι σε μετακινήσεις αυτού του είδους από Ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή
προγράμματα και όσοι δεν αξιοποίησαν τις δυνατότητες των διμερών συμφωνιών τα
δύο προηγούμενα έτη.
Για να υπάρξει διακίνηση φοιτητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών του
Ιδρύματος για οποιοδήποτε διάστημα μέσω των διμερών συμφωνιών, διαμορφώνεται
κατά περίπτωση ένα πλαίσιο προϋποθέσεων, ώστε οι μετακινούμενοι να έχουν
εξασφαλισμένη την αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων, να διευκολύνονται σε
θέματα εξεύρεσης διαμονής κλπ.
Άρθρο 10
Η οικονομική κάλυψη υλοποίησης των συμφωνιών
Κάθε

συμφωνία

που

υπογράφεται

ρυθμίζει

ρητά

το

ζήτημα

της

χρηματοδότησης των μετακινήσεων μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Το
Πανεπιστήμιο προέλευσης αναλαμβάνει κατά τις δυνατότητες να καλύπτει τα έξοδα
μετάβασης και το Πανεπιστήμιο υποδοχής τα έξοδα παραμονής, οπωσδήποτε όμως
διευκολύνει τον συμμετέχοντα στην εξεύρεση στέγης, πάντα με την προϋπόθεση
αντίστοιχης έγκαιρης ενημέρωσης.
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Για την αντιμετώπιση των δαπανών των διμερών συμφωνιών του ΤΕΙ ΚΜ
προβλέπεται ειδικό κονδύλι, το οποίο θα καλύπτει τις εκάστοτε διαπιστωνόμενες
ανάγκες και εγκρίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο.
Άρθρο 11
Μηχανισμός υποστήριξης και συντονισμού των συμφωνιών
Στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς το Τμήμα

Δημοσίων Διεθνών

Σχέσεων ενημερώνει τα Τμήματα του Ιδρύματος:
α)

για τις υπάρχουσες και ισχύουσες συμφωνίες του Ιδρύματος με αντίστοιχα

ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού
β) για τα ονόματα των συντονιστών που έχουν οριστεί από την Επιτροπή Διεθνών
Σχέσεων και Δημοσιότητας (ενός για κάθε συμφωνία) και των αναπληρωτών τους.
Για το σκοπό εύρυθμης λειτουργίας των συναπτομένων συμφωνιών
εφαρμόζεται η πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση αυτών και των
δεδομένων τους.
Άρθρο 12
Ανανέωση παλαιότερων συμφωνιών, έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού
Η ανανέωση των ισχυουσών συμφωνιών του ΤΕΙ ΚΜ θα πραγματοποιείται
βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Ο παρόν κανονισμός ισχύει από την
έγκρισή του από την Σύγκλητο.

