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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 154781/Ζ1
Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 16 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 69
του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών
Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄12),
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019» (Α’ 133),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121- Διόρθ. Σφαλμ. Α΄126),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ζ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31),
η) την υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο»
(Β΄33).
2. Την εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ΄ αρ.

Αρ. Φύλλου 5629

19/12.05.2021), η οποία απεστάλη στην υπηρεσία με το
υπ’ αρ. 23508/29.07.2021 έγγραφο του Προέδρου της.
3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/562/106375/Β1/01.09.2021
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143),
από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με
την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Η κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4653/2020 (Α΄ 12) και τα κριτήρια που καθορίζονται
στην παρούσα απόφαση. Ειδικότερα, το ογδόντα τοις
εκατό (80%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα ιδίως με τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών
ανά πρόγραμμα σπουδών, β) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών, γ) τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, δ) το
μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά κάθε Α.Ε.Ι., όπως
αυτά εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας, ενώ
το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής επιχορήγησης
στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα με κριτήρια και τους
δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, που καθορίζονται
στο Κεφάλαιο Β΄ της παρούσας, εντός των ορίων του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Τρόπος κατανομής του ογδόντα τοις εκατό (80%)
της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
στα Α.Ε.Ι. - Αντικειμενικά Κριτήρια.
Άρθρο 1
Αντικειμενικά Κριτήρια
1. Τα αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή του
ογδόντα τοις εκατό (80%) της τακτικής επιχορήγησης
στα Α.Ε.Ι. εξειδικεύονται ως ακολούθως στον ακόλουθο
Πίνακα:
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Πίνακας I.
Κριτήριο
Περιγραφή
Κ1
Αριθμός Τμημάτων του Α.Ε.Ι.
Κ2
Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά Α.Ε.Ι.
Διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών
Κ3
(Αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής φοίτησης)
Κ4
Απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των
Τμημάτων του Α.Ε.Ι.
Κ5
Γεωγραφική διασπορά του Α.Ε.Ι.
Κ6
Μόνιμο Προσωπικό
(Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού)
Κ7
Έκτακτο προσωπικό υποστήριξης - Ανελαστικές δαπάνες (συνεργεία φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης, κ.λπ.)
Κ8
Κατανομή τακτικού προϋπολογισμού
του προηγούμενου οικονομικού έτους
1. Περιγραφή των κριτηρίων της παρ. 1 καθώς και του
τρόπου και των παραδοχών για τον υπολογισμό της τιμής τους για κάθε Α.Ε.Ι.:
Κριτήριο Κ1: Αριθμός Τμημάτων του Α.Ε.Ι.
Υπολογίζεται ως το μερίδιο του αριθμού των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. προς το σύνολο των Τμημάτων των Α.Ε.Ι..
Τμήματα με εισαγωγικές κατευθύνσεις προσμετρώνται
μια φορά. Τμήματα που λειτουργούν χωρίς να παρέχουν
προπτυχιακό τίτλο σπουδών (π.χ. τα Γενικά Τμήματα που
λειτουργούν σε κάποια Α.Ε.Ι.) δεν προσμετρώνται.
Κριτήριο Κ2: Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά Α.Ε.Ι.
Υπολογίζεται ως το μερίδιο των ενεργών φοιτητών
των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι.
προς το σύνολο των ενεργών φοιτητών όλων των Α.Ε.Ι..
Τα δεδομένα λαμβάνονται από το ΟΠΕΣΠ και αφορούν
στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Ως ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές λογίζονται οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης ανά
πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 34 του ν. 4777/2021 (Α΄25). Εξαιρετικά για
την πρώτη εφαρμογή της παρούσης, ως ενεργοί φοιτητές νοούνται οι φοιτητές στα έτη ν+2.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες προσμετρώνται σε άλλα κριτήρια.
Κριτήριο Κ3: Διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών
(Αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής φοίτησης). Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής
διδασκαλίας που προσφέρει το Ίδρυμα, θεωρώντας 8,
10, ή 12 εξάμηνα για κάθε 4-ετές, 5-ετές ή 6-ετές Π.Π.Σ.,
αντίστοιχα. Στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσοστό του
κάθε Α.Ε.Ι. επί του συνόλου των εξαμήνων προπτυχιακής
διδασκαλίας για όλη τη χώρα. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της κατανομής του διδακτικού
φορτίου και των απαιτήσεων σε αίθουσες και διδακτικό
προσωπικό ανά Πανεπιστήμιο.
Κριτήριο Κ4: Απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού
των Τμημάτων του Α.Ε.Ι.
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Τα διαφορετικά προγράμματα σπουδών έχουν διαφορετικές απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού. Το
κάθε Τμήμα (Π.Π.Σ.) εντάσσεται σε μια από τις παρακάτω
κατηγορίες με τους αντίστοιχους συντελεστές:
α. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
β. Μαθηματικά, Στατιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων
γ. Επιστήμες Πληροφορικής, Αρχαιολογία, Καλές
Τέχνες, ΤΕΦΑΑ (με απαιτήσεις ειδικού τύπου,
αθλήματα, καλλιτεχνικά εργαστήρια, εργαστήρια υπολογιστών, κ.ά.)
δ. Θετικές Επιστήμες (με εργαστήρια)
ε. Επιστήμες Μηχανικών (με εργαστήρια)
στ. Επιστήμες Ζωής και Περιβάλλοντος (με εργαστήρια)
ζ. Εφαρμοσμένες Επιστήμες Υγείας (με εργαστήρια)
η. Επιστήμες Υγείας (με εργαστήρια και κλινικές)

1,0
1,5
2,0

3,0
3,0
3,0
3,0
4,0

Η ΕΘ.Α.Α.Ε. εισηγείται την αναλυτική κατανομή των
Τμημάτων του κάθε Α.Ε.Ι. στις παραπάνω κατηγορίες.
Υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε Ίδρυμα και ανάγεται σε ποσοστό επί του συνόλου των Α.Ε.Ι.
Κριτήριο Κ5: Γεωγραφική Διασπορά του Α.Ε.Ι.
Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη διασπορά των
Τμημάτων του Α.Ε.Ι. σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και ανάγοντάς την σε ποσοστό επί του συνόλου
των Α.Ε.Ι.. Τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. που λειτουργούν στο
λεκανοπέδιο της Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα
Θεσσαλονίκης θεωρείται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη,
ανεξάρτητα αν διαθέτουν εγκαταστάσεις σε διαφορετικούς δήμους.
Κριτήριο Κ6: Μόνιμο Προσωπικό
Οι διάφορες κατηγορίες προσωπικού επιβαρύνουν
το Ίδρυμα με λειτουργικές δαπάνες (π.χ. εξοπλισμός
και λειτουργία γραφείων, τηλ/κά τέλη, κ.λπ.) που έχουν
αναλογικό χαρακτήρα. Ορίζονται τρεις συντελεστές βαρύτητας:
α. Τα μέλη Δ.Ε.Π. με συντελεστή 1, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για το επιστημονικό/διοικητικό τους
έργο,
β. τα μέλη Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. με συντελεστή 0,50 λόγω των
απαιτήσεων για την επιτέλεση του επιστημονικού τους
έργου,
γ. τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού με συντελεστή 0,25.
Τα δεδομένα λαμβάνονται από το Ο.Π.Ε.Σ.Π. και αφορούν στο μόνιμο προσωπικό που υπηρετούσε στο Ίδρυμα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Υπολογίζεται η τιμή για κάθε Α.Ε.Ι. και ανάγεται στο ποσοστό επί του συνόλου του προσωπικού σε όλα τα Α.Ε.Ι.
Κριτήριο Κ7: Κόστος λειτουργικών δαπανών (καθαριότητα, φύλαξη κ.λπ.)
Υπολογίζεται η επιβάρυνση του Α.Ε.Ι. από τις πολυετείς
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης που καλύπτονται με δαπάνες του
Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και δαπάνες για την
ηλεκτροδότηση, ύδρευση και θέρμανση. Υπολογίζονται
από το ποσό που έχει εγγραφεί στους κωδικούς 845,
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892, 863, 0842, 0841 και 1611 του κάθε Α.Ε.Ι. προς τις
αντίστοιχες δαπάνες για το σύνολο των Α.Ε.Ι. Τα δεδομένα αφορούν πραγματοποιηθείσες δαπάνες κατά το
προηγούμενο οικονομικό έτος και επιβεβαιώνονται από
την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Οι δαπάνες για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (ενδεικτικά αναφέρονται οι διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/
1980, Α΄ 112) δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κριτήριο.
Κριτήριο Κ8: Κατανομή τακτικού προϋπολογισμού του
προηγουμένου έτους
Για να αποσβεσθούν τυχόν μεγάλες διακυμάνσεις από
τη χρηματοδότηση του προηγουμένου έτους, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό που αναλογεί στο Α.Ε.Ι. από
το σύνολο της χρηματοδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (τακτικός
προϋπολογισμός) για το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Άρθρο 2.
Στάθμιση των Κριτηρίων
Για τον υπολογισμό του συνολικού δείκτη κατανομής
για κάθε Α.Ε.Ι., το κάθε κριτήριο λαμβάνεται υπόψη με
έναν συντελεστή βαρύτητας σύμφωνα με τον ακόλουθο
Πίνακα:
Πίνακας II: Συντελεστές βαρύτητας των αντικειμενικών
κριτηρίων
Συντελεστής
Τιμή
Βαρύτητας Συντελεστή
Wi
Βαρύτητας

Κριτήριο

W1

10%

Αριθμός Τμημάτων Α.Ε.Ι.

W2

25%

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά Α.Ε.Ι.

W3

6%

Διάρκεια προγραμμάτων σπουδών (Αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής φοίτησης)

W4

15%

Απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων του Α.Ε.Ι.

W5

6%

Γεωγραφική Διασπορά

W6

15%

Μόνιμο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό

W7

15%

Έκτακτο προσωπικό υποστήριξης - Ανελαστικές δαπάνες (συνεργεία φύλαξης, καθαριότητας,
συντήρησης, κ.λπ.)

W8

8%

Κατανομή τακτικού προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους

Η βαρύτητα του Κριτηρίου 8 βαίνει μειούμενη στα
επόμενα έτη και θα μηδενιστεί σε βάθος τριετίας. Η
ανακατανομή των συντελεστών βαρύτητας θα γίνεται
με εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.
Άρθρο 3.
Τελικός Υπολογισμός
Ο συνολικός δείκτης κατανομής για το κάθε Α.Ε.Ι. υπολογίζεται ως το ποσοστό του συνολικού ποσού που θα
κατανεμηθεί στα Ιδρύματα. Για το κάθε Α.Ε.Ι. j, υπολογίζονται οι τιμές των Κριτηρίων Ki,j. Το τελικό ποσοστό
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κατανομής στο Α.Ε.Ι. της χρηματοδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
AEIj για την επόμενη χρονιά υπολογίζεται σύμφωνα με
την εξίσωση:
ΑΕΙj =

8i=1Wi x Ki,j

%ΑΕΙ = W1*K1+W2*K2+W3*K3+W4*K4+W5*K5+W6
*K6+W7*K7+W8*K8
Άρθρο 4
Η Ανωτάτη Σχολή καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) δεν περιλαμβάνονται
στον αλγόριθμο κατανομής λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των δύο αυτών ιδρυμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
Τρόπος κατανομής του είκοσι τοις εκατό (20%)
της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
στα Α.Ε.Ι. - Ποιοτικά Κριτήρια.
Για τον τρόπο κατανομής του 20% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Α.Ε.Ι. ορίζονται τα
παρακάτω ποιοτικά κριτήρια:
α) Παρουσίαση και επιλογή δεικτών ποιότητας και
επιτευγμάτων.
Κάθε Α.Ε.Ι. υποβάλλει στην ΕΘ.Α.Α.Ε. ετήσια έκθεση με
αντικείμενο την παρουσίαση των ετήσιων επιδόσεών
του, έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Ο υπολογισμός
των δεικτών γίνεται με τα δεδομένα του προηγούμενου
της υποβολής έτους. Ειδικώς, κατά την πρώτη εφαρμογή
της παρούσας, η ως άνω ετήσια έκθεση εκάστου Α.Ε.Ι.
υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση
της παρούσας και θα περιλαμβάνει τα πεπραγμένα του
έτους 2020. Η παρουσίαση των επιδόσεων γίνεται με
βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, οι οποίοι
αντιστοιχίζονται σε κριτήρια αποτίμησης της ποιότητας
των Ιδρυμάτων. Το σύνολο των κριτηρίων και των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων εντάσσονται σε πέντε
ενότητες ως εξής: Α) τη συνεχή βελτίωση των βασικών
ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου,
Β) την ερευνητική δραστηριότητα, την αριστεία στην
έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού,
Γ) τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας
και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, Δ) τη διεθνοποίηση και Ε) την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Εκ των πέντε ως άνω ενοτήτων κριτηρίων,
δεικτών και επιτευγμάτων, η ενότητα (Α) είναι υποχρεωτική για όλα τα Ιδρύματα, ενώ από τις υπόλοιπες τέσσερις ενότητες, (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) τα Ιδρύματα επιλέγουν
υποχρεωτικά δύο ενότητες, στις οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν, σύμφωνα με την παρούσα. Το σύνολο των
συμπληρωμένων ενοτήτων για κάθε Ίδρυμα θα πρέπει να
είναι τρείς. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. καθορίζει και δημοσιοποιεί τη διαδικασία, το υπόδειγμα και τις οδηγίες συμπλήρωσης για
την υποβολή των εκθέσεων εκ μέρους των Ιδρυμάτων.
β) Περιγραφή και τρόπος υπολογισμού των τιμών των
δεικτών.
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Η περιγραφή καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της
τιμής του κάθε δείκτη παρατίθενται στον Πίνακα ΙV που
συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Οι τιμές των δεικτών υπολογίζονται, κατά περίπτωση, είτε από τα δεδομένα που καταχωρίζουν τα
Ιδρύματα στο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Ε.Σ.Π.), είτε
από πρόσθετα δεδομένα που επιλέγουν να υποβάλουν
συμπληρωματικά τα Ιδρύματα, είτε από δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σε διεθνείς και εθνικές βάσεις.

Τεύχος B’ 5629/02.12.2021

γ) Μοριοδότηση και υπολογισμός της.
Κάθε ενότητα δεικτών μοριοδοτείται με ένα σύνολο
μορίων που κατανέμεται στους επιμέρους δείκτες σύμφωνα με την αναλυτική αναφορά τους στον Πίνακα IV.
Ο υπολογισμός της μοριοδότησης από την ΕΘ.Α.Α.Ε.
πραγματοποιείται σύμφωνα με την μέθοδο υπολογισμού, όπως εμφανίζεται στον Πίνακα ΙII και η οποία
περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες υπολογισμού των
μορίων ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης της τιμής του
κάθε δείκτη.

Πίνακας III
Μέθοδος απόδοσης μορίων στους επιμέρους δείκτες βάσει της ενότητας που ανήκουν
Μέθοδος απόδοσης μορίων στους επιμέρους δείκτες βάσει της ενότητας που ανήκουν
Κατηγορίες
τιμών δείκτη

Κωδικός δείκτη

Μέθοδος απόδοσης των μορίων ανά δείκτη

Α. Ποσοστά ή
αναλογίες

• Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α2.1, Α2.2,
Α3.1, Α4.1.1, Α4.1.2, Α4.2.1, Α4.2.2,
Α6.1, Α8.1
• Β1.1, Β1.2, Β2.1, Β2.2, Β2.3, Β2.4,
Β4.1, Β4.2
• Γ1.1, Γ1.2, Γ2.1, Γ2.2, Γ3.1, Γ3.2, Γ4.4
• Δ1.1, Δ2.1, Δ2.2, Δ2.3, Δ2.4, Δ3.3,
Δ5.2, Δ6.1, Δ6.2
• Ε1.1, Ε1.2, Ε3.2, Ε4.1, Ε4.2, Ε5.1, Ε7.1

Η απόδοση μορίων ανά δείκτη για κάθε Α.Ε.Ι., προκύπτει
από το γινόμενο της τιμής δείκτη του Α.Ε.Ι. (ποσοστό ή
αναλογία) επί τον αριθμό των μορίων, με βάση την παραδοχή ότι η μέση τιμή παίρνει το σύνολο των μορίων
και οι υπόλοιπες τιμές την αναλογία αυτής.

Β. Πλήθος

• Β2.5, Β3.1, Β3.2
• Γ4.2, Γ4.3
• Δ3.1, Δ4.1, Δ5.1

Η απόδοση μορίων ανά δείκτη για κάθε Α.Ε.Ι. προκύπτει
από το γινόμενο του
πλήθους (τιμή δείκτη) επί τα μόρια που αντιστοιχούν
στο δείκτη.

• Γ4.1
Γ. Ποιοτική
μέτρηση τύπου • Δ3.2
«ΝΑΙ/ΟΧΙ»
• Ε3.1, Ε6.1

Η απόδοση μορίων ανά δείκτη για κάθε Α.Ε.Ι. προκύπτει
από το σύνολο των μορίων που αντιστοιχούν στο δείκτη
εφόσον ο δείκτης λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ.

Δ. Ποιοτική ή
ποσοτική μέτρηση βάσει
κλίμακας

Η απόδοση μορίων ανά δείκτη για κάθε Α.Ε.Ι. προκύπτει
βάσει κλίμακας τριών ή περισσοτέρων επιπέδων (ίδιας
για όλα τα Α.Ε.Ι.), η οποία αναφέρεται στη στήλη «μόρια»
του πίνακα ΙV. Το Α.Ε.Ι. λαμβάνει το κλιμάκιο (σύνολο ή
μέρος) των μορίων που αντιστοιχούν, εφόσον κριθεί ότι
το Α.Ε.Ι. πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου.

• Α5.1, Α5.2, Α7.1, Α7.2
• Γ5.1
• Ε2.1, Ε6.2

δ) Αξιολόγηση των εκθέσεων επιδόσεων των Α.Ε.Ι.
Η αξιολόγηση των εκθέσεων των Α.Ε.Ι. και η απόδοση της μοριοδότησης πραγματοποιείται από την ΕΘ.Α.Α.Ε., η
οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση για κάθε Α.Ε.Ι. προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως τέλος Απριλίου εκάστου έτους. Ειδικώς, για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η συγκεκριμένη προθεσμία ορίζεται σε ένα
(1) μήνα μετά το πέρας της υποβολής της ετήσιας έκθεσης των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. α) του Κεφαλαίου Β. Η
ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να ζητά πρόσθετη τεκμηρίωση και να διενεργεί επαληθεύσεις για τα δεδομένα του οικείου Α.Ε.Ι.
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του κάθε Ιδρύματος έχει την εποπτεία και την ευθύνη πληρότητας
και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων στοιχείων.
ε) Κατανομή της χρηματοδότησης ανά Α.Ε.Ι.
Η κατανομή της χρηματοδότησης πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά τον
προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας προς κατανομή χρηματοδότησης. Ποσοστό 20% αυτής κατανέμεται στα Α.Ε.Ι.
με βάση το συνολικό αριθμό των μορίων που θα συγκεντρώσουν από τη μοριοδότησή τους για τις τρείς (3) ενότητες
του Πίνακα ΙV που θα περιλάβουν στην έκθεσή τους και αφού ληφθεί υπόψη η σχετική εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε. Η
κατανομή της χρηματοδότησης προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό των μορίων που θα συγκεντρώσει το κάθε
Α.Ε.Ι. σε σχέση με το σύνολο των μορίων που έχουν αποδοθεί σε όλα τα Α.Ε.Ι. και με το ποσοστό που του αναλογεί
από τα αντικειμενικά κριτήρια.
ζ) Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται ετησίως με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή
των συστημάτων υποβολής, συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ⱦʌɿʏɼʌɿʉ

Ɇʐɽʅʊʎ ɲʋʉʔʉʀʏɻʍɻʎ
ʏʘʆ ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʙʆ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ

Ʌɲʌʉʖɼ
Ʌʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ
ɇʋʉʐɷʙʆ (Ʌ.ɀ.ɇ.)

Ⱦʘɷ.

Ȱ.1

Ȱ.2

Ȱ

ɀɹʍʉʎ ʖʌʊʆʉʎ ʄɼʗɻʎ
ʋʏʐʖʀʉʐ

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ Ʌ.ɀ.ɇ. ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ
Ɉʅɻʅɳʏʘʆ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ɸʆɸʌɶʙʆ Ʌ.ɀ.ɇ. /
ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ Ʌ.ɀ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ (ʘʎ ɸʆɸʌɶɳ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ
Ȱʌɿɽʅʊ Ɉʅɻʅɳʏʘʆ
Ʌ.ɀ.ɇ. ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʍɲʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɹʏʉʎ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ ʏʘʆ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ Ɉʅɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

Ȱʆɲʄʉɶʀɲ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ
/ ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʙʆ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ

Ȱ1.3

Ȱ2.1

Ȱ2.2

Ȱ

A

Ƀ ʅɹʍʉʎ ʖʌʊʆʉʎ ʄɼʗɻʎ ʋʏʐʖʀʉʐ ʏʘʆ ɲʋʉʔʉʀʏʘʆ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ, ʘʎ ʉ ɷɸʃɲɷɿʃʊʎ
ɲʌɿɽʅʊʎ, ʋʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʏɻʆ ɲʋʊʃʄɿʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ʅʉʆɳɷɲ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɿʍʉʑʏɲɿ ʅɸ
ʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʃʊ ʖʌʊʆʉ ʍʋʉʐɷʙʆ (ʆ). ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏɻʎ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ʍɸ ɻʅɹʌɸʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɲʋʊʔʉɿʏʉ, ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ
ɻʅɸʌʙʆ ʏɻʎ ʃɲʆʉʆɿʃɼʎ ɷɿɳʌʃɸɿɲʎ ʍʋʉʐɷʙʆ (ʆ). Ɉʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏʉʐ ɲʏʉʅɿʃʉʑ
ʖʌʊʆʉʐ ɷɿɳʌʃɸɿɲʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏʘʆ ɲʋʉʔʉʀʏʘʆ, ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ
ɲʋʉʔʉʀʏʘʆ, ɸʀʆɲɿ ʉ ʅɹʍʉʎ ʖʌʊʆʉʎ ʄɼʗɻʎ ʋʏʐʖʀʉʐ.

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ
34 ʋɲʌ. 1 ʏʉʐ ʆ. 4777/2021 ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʘʆ

Ȱ

Ȱ1.2

Ȱ

Ɉʌʊʋʉʎ
ʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ɲʋʉʔʉʀʏʘʆ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ
ʆɸʉɸɿʍɲʖɽɹʆʏɸʎ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.
ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɲʋʉʔʉʀʏʘʆ ʏʘʆ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ (ɼʏʉɿ, ʅɸ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʍʋʉʐɷʙʆ ʆ, ʆ+1, ʆ+2 ʃɲɿ >ʆ+2 ɹʏɻ) ʘʎ ʋʌʉʎ
ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʆɸʉɸɿʍɲʖɽɹʆʏʘʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʍʏɲ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ (ʘʎ
ʆɸʉɸɿʍɲʖɽɹʆʏɸʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ɸɿʍɲʖɽɹʆʏɸʎ ʅɸ ʃɳɽɸ ʏʌʊʋʉ, ɲʔɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ
ʏʘʆ ɷɿɲɶʌɲʔʙʆ, ʅʊʆʉ ʍʏʉ ʋʌʙʏʉ ɹʏʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɹʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ),
ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ɷɸʀʃʏɻ

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ɲʋʉʔʉʀʏʘʆ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʋɸʌɲʏʙʍɸɿ ʏɿʎ ʍʋʉʐɷɹʎ
ʏʉʐʎ ʍɸ ʃɲʆʉʆɿʃʊ ʖʌʊʆʉ ʍʋʉʐɷʙʆ (ʆ) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɲʋʉʔʉʀʏʘʆ
ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʘʆ ɲʋʉʔʉʀʏʘʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲʎ
ʍʋʉʐɷʙʆ (ʆ) ɲʋʊ ʊʄɲ ʏɲ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ
ɲʋʉʔʉʀʏʘʆ ʃɳɽɸ ɷɿɳʌʃɸɿɲʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

(ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ɽɲ
ɸʆɸʌɶʉʋʉɿɻɽɸʀ ʃɲʏ’
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɲʋʊ ʏʉ 2ʉ ɹʏʉʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ
ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ)

Ʌʉʍʉʍʏʊ ɲʋʉʔʉʀʏʘʆ
ɹʏʉʐʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɿʎ ʆɹɸʎ
ɸɶɶʌɲʔɹʎ ɹʏʉʐʎ

Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ɷɸʀʃʏɻ

Ʌʉʍʉʍʏʊ ɲʋʉʔʉʀʏʘʆ
ʍʏɻʆ ʃɲʆʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʍʋʉʐɷʙʆ (ʆ)

Ȱ1.1

ɷɸʀʃʏɻ

Ⱦʘɷ.

ȵʆʊʏɻʏɲ Ȱ: ɇʐʆɸʖɼʎ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ɲʃɲɷɻʅɲʁʃʙʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐ Ȱ.ȵ.Ȼ. – ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ

Ʌʀʆɲʃɲʎ ȻV

40

40

100

50

50

ɀʊʌɿɲ
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Ȱ.4

Ȱ.3

ɇɻʅɸʀʘʍɻ: Ɉɲ Ȱ.ȵ.Ȼ.
ɸʋɿʄɹɶʉʐʆ ʆɲ
ɲʇɿʉʄʉɶɻɽʉʑʆ ʅɸ ɹʆɲ
ɲʋʊ ʏɲ ɷʑʉ ɺɸʑɶɻ
ɷɸɿʃʏʙʆ (Ȱ4.1.1,
Ȱ4.2.1 ɻ Ȱ4.1.2,
Ȱ4.2.2) ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻ
ʔʑʍɻ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ

Ʌʉɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉʐ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑ ɹʌɶʉʐ ʅɸ
ɴɳʍɻ ʏɿʎ ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ
ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼ
ɲʋɼʖɻʍɻ.

Ʌɲʌʉʖɼ ʍʋʉʐɷʙʆ
ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ
ɸʋɿʋɹɷʉʐ

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɲʆɲʔʉʌʙʆ (citations) ʏɻʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ʋɸʆʏɲɸʏʀɲʎ ʍʏɿʎ
ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ., ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ., ʍɸ
ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʘʎ ɳʆʘ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ
ɲʆɲʔʉʌʙʆ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ (ɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ɻ ʐʗɻʄʊʏɸʌɻ ʏɿʅɼ
ɶɿɲ ʏʉ ȼɷʌʐʅɲ ʋʉʐ ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɷɿɸɽʆɸʀʎ ɴɳʍɸɿʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ Scopus
ʃɲɿ Google Scholar) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ
ʃɲʏɳ ʏʉ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ɲʃɲɷ. ɹʏʉʎ.
ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ ʐʗɻʄɼʎ ɲʋɼʖɻʍɻʎ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʃɲʏɳ
ʏʉ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ɹʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ., ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɏʎ ʏɹʏʉɿɸʎ ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ ʆʉʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʇɸʆʊɶʄʘʍʍɸʎ
ʅʉʆʉɶʌɲʔʀɸʎ ʍɸ ʍɸɿʌɹʎ ʅɸ ʃʌɿʏɹʎ, ʇɸʆʊɶʄʘʍʍɲ ɳʌɽʌɲ ʍɸ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʅɸ

ɀɹʍʉ ʋʄɼɽʉʎ ɲʆɲʔʉʌʙʆ
(citations) ɲʆɳ ʅɹʄʉʎ
ȴ.ȵ.Ʌ.

ɀɹʍʉ ʋʄɼɽʉʎ
ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ ʐʗɻʄɼʎ
ɲʋɼʖɻʍɻʎ ɲʆɳ ʅɹʄʉʎ
ȴ.ȵ.Ʌ. (ɶɿɲ Ȱ.ȵ.Ȼ. ʅɸ

Ȱ4.2.1

Ȱ4.2.2

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʋʉʐ ɷɻʅʉʍɿɸʑɽɻʃɲʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ɹʏʉʎ
ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɲ ʅɹʄɻ ȴ.ȵ.Ʌ., ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ɸʏɼʍɿʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʘʆ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ (ɴɳʍɸɿ ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ
ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏʉ ȼɷʌʐʅɲ) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ
ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʋʉʐ ɷɻʅʉʍɿɸʑɽɻʃɲʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ɹʏʉʎ
ʍɸ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɳ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʅɸ ʃʌɿʏɹʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɲ
ʅɹʄɻ ȴ.ȵ.Ʌ., ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ
ɸʏɼʍɿʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʘʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʏʘʆ
ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ (ɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ɻ ʐʗɻʄʊʏɸʌɻ ʏɿʅɼ ɶɿɲ ʏʉ ȼɷʌʐʅɲ
ʋʉʐ ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɷɿɸɽʆɸʀʎ ɴɳʍɸɿʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ Scopus ʃɲɿ Google
Scholar) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

Ȱ4.1.2

ɀɹʍʉ ʋʄɼɽʉʎ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ
ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ ʅɸ ʃʌɿʏɹʎ
ɲʆɳ ʅɹʄʉʎ ȴ.ȵ.Ʌ.

(ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ɽɲ
ɸʆɸʌɶʉʋʉɿɻɽɸʀ ʃɲʏ’
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɲʋʊ ʏʉ 2ʉ ɹʏʉʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ
ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ)

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ʐʋʊ ɸʃʋʊʆɻʍɻ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ ɷɿɲʏʌɿɴʙʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ., ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʋɻʄʀʃʉ ʏʘʆ ɸʆ ɸʆɸʌɶɸʀɲ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ɷɿɷɲʃʏʊʌʘʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ
ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

ɀɹʍʉ ʋʄɼɽʉʎ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ
ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ ɲʆɳ ʅɹʄʉʎ
ȴ.ȵ.Ʌ. (ɶɿɲ Ȱ.ȵ.Ȼ. ʅɸ
ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɿʎ
ɲʆɽʌʘʋɿʍʏɿʃɹʎ/ʃʉɿʆʘʆɿʃɹ
ʎ ɸʋɿʍʏɼʅɸʎ).

Ȱ4.1.1

Ȱ3.1

Ȱʆɲʄʉɶʀɲ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ
ɷɿɲʏʌɿɴʙʆ ɲʆɳ ʅɹʄʉʎ
ȴ.ȵ.Ʌ.

ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ Ʌ.ɀ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ
ɸʆɸʌɶʉʑʎ ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʉʑʎ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.
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Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʃɲɿ
ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ
ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʍɸ
ɷɿɸɽʆɸʀʎ ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿʎ

ȵʔɲʌʅʉɶɼ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ʍʋʉʐɷʙʆ ʅɸ ʋɲʌʉʖɼ
ʗɻʔɿɲʃʙʆ ɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ

Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ Ʌ.Ʌ.ɇ.

Ȱ.5

Ȱ.6

Ȱ.7

ȴ

Ȱ7.1

Ȱ7.2

ȴ

ȸ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ ɹʄɲɴɸ ʏʉ ȵʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ȴɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ Ʌʉɿʊʏɻʏɲʎ (ȵ.ɇ.ȴ.Ʌ.) ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ-ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵȺ.Ȱ.Ȱ.ȵ.. ȸ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ʅɸ
ʋʄɼʌɻ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʄɲʅɴɳʆɸɿ 150 ʅʊʌɿɲ, ɻ ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɼ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ
100 ʃɲɿ ɻ ʅɸʌɿʃɼ 50 ʅʊʌɿɲ

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ȵ.ɇ.ȴ.Ʌ.
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ

Ȱ6.1

ȸ ʅɹʍɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ ɹʄɲɴɲʆ ʏɲ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ
ɀɹʍʉʎ ʊʌʉʎ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ
ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ-ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵȺ.Ȱ.Ȱ.ȵ.. ȸ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ Ʌ.Ʌ.ɇ.
ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ɷɸʀʃʏɻ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʉʐ 50%
(ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ɽɲ
ʏʘʆ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ȸ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ʅɸ ʋʄɼʌɻ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ
ɸʆɸʌɶʉʋʉɿɻɽɸʀ ʃɲʏ’
ʄɲʅɴɳʆɸɿ 150 ʅʊʌɿɲ, ɻ ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʏɿʃɼ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ 100 ʃɲɿ ɻ ʅɸʌɿʃɼ 50
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɲʋʊ ʏʉ 2ʉ ɹʏʉʎ
ʅʊʌɿɲ.

Ȱ

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ʉɿ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ɲʋʉʃʏʉʑʆ
ʗɻʔɿɲʃɹʎ ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ʍʖɸʏɿʃʊ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ Ʌ.Ʌ.ɇ., ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ
ʏʘʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɴɳʍɸɿ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ
ɻ ɀɃ.ȴȻ.Ʌ., ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

Ʌʉʍʉʍʏʊ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʍʏɲ
ʉʋʉʀɲ ʉɿ ʔʉɿʏɻʏɹʎ
ɲʋʉʃʏʉʑʆ ʗɻʔɿɲʃɹʎ
ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ
ʍʖɸʏɿʃʊ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ

ȴ

ȴ

Ⱥɹʍɻ Ɉʅɻʅɳʏʘʆ/ɇʖʉʄʙʆ
ʏʉʐ Ȱ.ȵ.Ȼ. ʍɸ ɷɿɸɽʆɸʀʎ
ɽɸʅɲʏɿʃɹʎ ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿʎ

ȸ ʍʖɸʏɿʃɼ ɽɹʍɻ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʍɸ ɷɿɸɽʆɸʀʎ ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿʎ ɴɳʍɸɿ ɲʇɿʊʋɿʍʏʘʆ
ʉʀʃʘʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ. ȵʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ɻ ʐʗɻʄʊʏɸʌɻ ɽɹʍɻ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʅɸʏɲʇʑ
ʏʘʆ ʉʀʃʘʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ QS, ARWU, THE, Scimago, GS ʃɲɿ Webometrics. ȸ
ʃɲʏɳʏɲʇɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ 1-300 ʄɲʅɴɳʆɸɿ 120 ʅʊʌɿɲ, ɻ ʃɲʏɳʏɲʇɻ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ 300-500 ʄɲʅɴɳʆɸɿ 100 ʅʊʌɿɲ, 500 – 800 ʄɲʅɴɳʆɸɿ 80
ʅʊʌɿɲ, ɻ ʃɲʏɳʏɲʇɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ 800- 1000 ʄɲʅɴɳʆɸɿ 60 ʅʊʌɿɲ ʃɲɿ
ɻ ʃɲʏɳʏɲʇɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ 1000 - 1200 ʄɲʅɴɳʆɸɿ 40 ʅʊʌɿɲ.

ʃʌɿʏɹʎ, ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ ʏʊʅʘʆ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʋɻʄʀʃʉ ʏʘʆ ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ ʐʗɻʄɼʎ ɲʋɼʖɻʍɻʎ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ (ɴɳʍɸɿ ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏʉ ȼɷʌʐʅɲ
ʃɲɿ ɽɲ ɸʄɹɶʖɸɿ ɻ ȵȺ.Ȱ.Ȱ.ȵ.) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

ȸ ʍʖɸʏɿʃɼ ɽɹʍɻ Ɉʅɻʅɳʏʘʆ/ɇʖʉʄʙʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʍɸ ɷɿɸɽʆɸʀʎ ɽɸʅɲʏɿʃɹʎ
ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿʎ ɴɳʍɸɿ ɲʇɿʊʋɿʍʏʘʆ ʉʀʃʘʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ. ȵʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ɻ
ʐʗɻʄʊʏɸʌɻ ɽɹʍɻ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʃɲʏɲʄɳɴɸɿ ʃɳʋʉɿʉ Ɉʅɼʅɲ/ɇʖʉʄɼ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ
ʍʏɿʎ ʋɿʉ ʋʌʊʍʔɲʏɸʎ ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿʎ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʏʘʆ ʉʀʃʘʆ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ QS, ARWU ʃɲɿ THE. ȸ ʃɲʏɳʏɲʇɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ 1-100
ʄɲʅɴɳʆɸɿ 80 ʅʊʌɿɲ, ɻ ʃɲʏɳʏɲʇɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ 100 -250 ʄɲʅɴɳʆɸɿ 50
ʅʊʌɿɲ, ʃɲɿ ɻ ʃɲʏɳʏɲʇɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ 250-500 ʄɲʅɴɳʆɸɿ 30 ʅʊʌɿɲ.

Ȱ5.2

Ȱ5.1

Ⱥɹʍɻ ʏʉʐ Ȱ.ȵ.Ȼ. ʍʏɿʎ
ɷɿɸɽʆɸʀʎ ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿʎ

ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɿʎ
ɲʆɽʌʘʋɿʍʏɿʃɹʎ/ʃʉɿʆʘʆɿʃɹ
ʎ ɸʋɿʍʏɼʅɸʎ)
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Ȱ.8

Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ ʃɲɿ
ɸɶʃʐʌʊʏɻʏɲ ʏʘʆ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʍʏʉ
Ƀ.Ʌ.ȵ.ɇ.Ʌ.

Ȱ8.1

Ʌʉʍʉʍʏʊ ʋʄɼʌʘʍɻʎ
ʋɸɷʀʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʍʏʉ
Ƀ.Ʌ.ȵ.ɇ.Ʌ.

ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ
ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ)
Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ʉʌɽʙʆ ʃɲʏɲʖʘʌɼʍɸʘʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʍʏʉ Ƀ.Ʌ.ȵ.ɇ.Ʌ. ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɺɻʏʉʑʅɸʆʘʆ ʋɸɷʀʘʆ, ʊʋʘʎ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʏɼʍɿɲ
ɴɳʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵȺ.Ȱ.Ȱ.ȵ. (ʘʎ ʉʌɽɹʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʃɲʏɲʖʘʌɼʍɸɿʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ
ɹʖʉʐʆ ɸʋɲʄɻɽɸʐʏɸʀ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵȺ.Ȱ.Ȱ.ȵ. ʅɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ɼ ɳʄʄɸʎ
ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʋɻɶɹʎ). ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʘʆ ʉʌɽʙʆ ʃɲʏɲʖʘʌɼʍɸʘʆ
ɲʋʊ ʏɻʆ ɀɃ.ȴȻ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɺɻʏʉʑʅɸʆʘʆ
ʋɸɷʀʘʆ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.
Ȱ

100
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Ⱦʌɿʏɼʌɿʉ

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ
ʍʋʉʐɷʙʆ

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʘʆ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆ ʉʅɳɷʘʆ
ʏʉʐ Ȱ.ȵ.Ȼ. ʍɸ ɸɽʆɿʃɳ
ʃɲɿ ɷɿɸɽʆɼ
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃɳ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ɼ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɹʎ
ʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɸʎ

Ⱦʘɷ.

Ȳ.1

Ȳ.2

Ȱ

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɲʋʊ ɹʌɶɲ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ., ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ
ʍʐʆʊʄʉʐ ʏɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɲʋʊ ɹʌɶɲ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ (ȵɇɅȰ, ȵȵ, ɷɿɸɽʆɸʀʎ
ʔʉʌɸʀʎ, ɸɽʆɿʃʉʑʎ ɷɻʅʊʍɿʉʐʎ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.
ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɲʋʊ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃɳ R&D ɹʌɶɲ (Horizon
ʃɲɿ ȳȳȵȾ) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʋʄɼɽʉʎ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ., ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.
ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ȴɿɸɽʆɼ Ȱʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃɳ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ
ȶʆʘʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ȳȳȵȾ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.
ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ɹʌɶʘʆ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍɸ ʃɳɽɸ ʅɹʄʉʎ ȴ.ȵ.Ʌ.,
ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋʄɼɽʉʎ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ɹʌɶʘʆ
ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʋʄɼɽʉʎ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.
ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɸʐʌʘʋɲʁʃʙʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ɹʌɶʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆʏʉʆʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ȼɷʌʐʅɲ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍɸ ʃɳɽɸ ʅɹʄʉʎ ȴ.ȵ.Ʌ.. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ɸʐʌʘʋɲʁʃʙʆ ɹʌɶʘʆ ʅɸ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ɲʋʊ
ʏʉ ȼɷʌʐʅɲ, ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

ɇʐʆʉʄɿʃɼ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ
ɹʌɶʘʆ ɲʆɳ ʅɹʄʉʎ ȴ.ȵ.Ʌ.

ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ɲʋʊ
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃɳ R&D ɹʌɶɲ
(Horizon ʃɲɿ ȳȳȵȾ) ɲʆɳ
ʅɹʄʉʎ ȴ.ȵ.Ʌ.

ɀɹʍʉ ɸʏɼʍɿʉ ʋʄɼɽʉʎ
ɸʆɸʌɶʙʆ ɹʌɶʘʆ ɲʆɳ
ʅɹʄʉʎ ȴ.ȵ.Ʌ.

ɀɹʍʉ ɸʏɼʍɿʉ ʋʄɼɽʉʎ
ɸʐʌʘʋɲʁʃʙʆ ɸʆɸʌɶʙʆ
ɹʌɶʘʆ ʅɸ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ
ɲʋʊ ʏʉ ʀɷʌʐʅɲ ɲʆɳ ʅɹʄʉʎ
ȴ.ȵ.Ʌ.

Ȳ2.1

Ȳ2.2

Ȳ2.3

Ȳ2.4

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎ
ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ/ɷɿɷɳʃʏʉʌɲ

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ ɷɿɲʏʌɿɴʙʆ ʋʉʐ ʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɲʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ.. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ
ɲʆɲʃɻʌʐʖɽɹʆʏʘʆ ɷɿɷɲʃʏʊʌʘʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɹʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ Ʌ.ȴ.ɇ. ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

ɀɹʍʉ ʋʄɼɽʉʎ
ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʙʆ ɷɿɲʏʌɿɴʙʆ
ʋʉʐ ʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɲʆ ɲʆɳ
ʅɹʄʉʎ ȴ.ȵ.Ʌ.

Ɉʌʊʋʉʎ
ʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ȳ1.2

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ɷɸʀʃʏɻ

Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ɷɸʀʃʏɻ

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ ʏʘʆ ʆɹʘʆ
ɷɿɷɲʃʏʊʌʘʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɷɿɷɲʃʏʊʌʘʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɹʏʉʎ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ
ʏʘʆ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ ʏʘʆ ʐʋʉʗɼʔɿʘʆ ɷɿɷɲʃʏʊʌʘʆ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ
ɲʆɲɶʊʌɸʐʍɼ ʏʉʐʎ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ Ʌ.ȴ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ɹʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ
ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɷɿɷɲʃʏʊʌʘʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

Ȳ1.1

ɷɸʀʃʏɻ

Ⱦʘɷ.

ȵʆʊʏɻʏɲ Ȳ: Ȱʌɿʍʏɸʀɲ ʍʏɻʆ ɹʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ɸʋɿɷʊʍɸɿʎ ʏʉʐ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
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ȴɿɸɽʆɸʀʎ ɷɿɲʃʌʀʍɸɿʎ
ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ.

Ʌʉʄɿʏɿʃɼ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ
ʏɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
ʆɹʘʆ ɸʌɸʐʆɻʏʙʆ ʃɲɿ
ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɽɹʍɸʘʆ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍʏʉ ȼɷʌʐʅɲ

Ȳ.3

Ȳ.4

Ȳ

Ȳ

Ɉʉ ʋʄɼɽʉʎ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʍʏʉʆ ɷɻʅʊʍɿʉ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʋʉʐ
ɷɻʅʉʍɿɸʑɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ Clarivate Analytics ʃɲɿ ʃɲʏɲɶʌɳʔɸɿ ʏʉʐʎ
ɸʋɿʍʏɼʅʉʆɸʎ ʅɸ ɲʋɼʖɻʍɻ ʍʏʉ ɳʆʘ 1% ʏʉʐ Web of Science ʃɲʏɳ ʏʉ ɹʏʉʎ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ.
Ɉʉ ʋʄɼɽʉʎ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ
ʃɲʏɳ ʏʉ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ɹʏʉʎ. ȸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ,
ɿɷʀʘʎ, ʏɻʆ ʃɲʏɳʄɻʗɻ ɽɹʍɻʎ ʍʏɲ ʃɸʆʏʌɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ɷɿɸɽʆʙʆ
ɲʃɲɷɻʅɲʁʃʙʆ ɼ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ɼ ɷɿɸɽʆʙʆ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ
ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ, ʏɻʆ ɸʃʄʉɶɼ ʍɸ Ȱʃɲɷɻʅʀɸʎ ɼ ʏɻʆ ɲʋʉʆʉʅɼ ʏʀʏʄʉʐ ɸʋʀʏɿʅʉʐ
ɷɿɷɳʃʏʉʌɲ ʍɸ Ȱ.ȵ.Ȼ.. ȸ ȵȺ.Ȱ.Ȱ.ȵ. ɽɲ ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿ ʉʆʉʅɲʍʏɿʃʊ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʋʉʐ
ɽɲ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ɻ ɀɃ.ȴȻ.Ʌ..
ȸ ʋʉʍʉʍʏɿɲʀɲ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɷɲʋɲʆʙʆ ʏʉʐ ȵɿɷɿʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
Ⱦʉʆɷʐʄʀʘʆ ȶʌɸʐʆɲʎ (ȵ.ȿ.Ⱦ.ȵ.) ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ɲʅʉɿɴʙʆ ɸʌɸʐʆɻʏʙʆ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ʍʐʆɸʌɶɲʏʙʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʏɲʃʏɿʃʊ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʘʆ ɲʅʉɿɴʙʆ ʏʘʆ ɸʌɸʐʆɻʏʙʆ ʅɸ
ʍʑʅɴɲʍɻ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ ʍʐʆɸʌɶɳʏɻ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ
ʏɲʃʏɿʃʉʑ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.
Ɉʉ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉ ʋʄɼɽʉʎ ɽɹʍɸʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ (Full-Time
Equivalent) ɶɿɲ ɸʌɸʐʆɻʏɹʎ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ ʋʉʐ ɷɻʅɿʉʑʌɶɻʍɸ ʏʉ
ȼɷʌʐʅɲ ʅɹʍʘ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏʉʑʅɸʆɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ
ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɲʅʉɿɴʙʆ ɸʌɸʐʆɻʏʙʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ ʍʐʆɸʌɶɳʏɻ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɸʏɼʍɿɲ ʅɹʍɻ ɷɲʋɳʆɻ ɲʆɲʔʉʌɳʎ
(20.000 €) ɶɿɲ ɸʌɸʐʆɻʏɼ ʋʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ.

ɀɹʄɻ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȱ.ȵ.Ȼ. ʅɸ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɷɿɸɽʆɼ
ɲʋɼʖɻʍɻ

ɀɹʄɻ ȴ.ȵ.Ʌ. ʅɸ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ

Ʌʉʍʉʍʏʊ ɷɲʋɲʆʙʆ ʏʉʐ
ȵ.ȿ.Ⱦ.ȵ. ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ʍʐʆɸʌɶɲʏʙʆ
ʅɸ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ʃɲɽɼʃʉʆʏɲ
ɸʋʀ ʏʉʐ ʏɲʃʏɿʃʉʑ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ

Ȼʍʉɷʑʆɲʅʉ ʋʄɼʌʉʐʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ (FTE)
ɸʌɸʐʆɻʏʙʆ ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ
ʍʐʆɸʌɶɲʏʙʆ

Ȳ3.1

Ȳ3.2

Ȳ4.1

Ȳ4.2

Ȱ

Ȱ

Ȳ

Ɉʉ ʋʄɼɽʉʎ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
European Research Council (ERC), ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʏʉʐʎ
ʍʏɻʆ ɸʋʀʍɻʅɻ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ.

ȶʌɶɲ ERC

Ȳ2.5
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Ʌɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʋʌʉʎ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɲʋʊ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆɲ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȳ.2

ȳ.3

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʅɻʅɳʏʘʆ
ʃɲɿ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʍʏɻʆ
ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ

ȳ.1

Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ɲʋʊ ʏʉ
Ⱦ.ȵ.ȴȻ.ȲȻ.ɀ.
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ɷɿɲ
ɴʀʉʐ ʅɳɽɻʍɻʎ

Ⱦʌɿʏɼʌɿʉ

Ⱦʘɷ.

ȳ3.1

ȳ2.2

ȳ2.1

ȳ1.2

ȳ1.1

ɷɸʀʃʏɻ

Ⱦʘɷ.

Ʌʄɼɽʉʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ʍʏʉ Ⱦ.ȵ.ȴȻ.ȲȻ.ɀ. / Ʌʄɼɽʉʎ
ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ.

ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʋɲʌʉʖɼ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍɸ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɸʋʀ ʏʉʐ
ʏɲʃʏɿʃʉʑ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ

Ȱʆɲʄʉɶʀɲ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ
ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ ISO ʋʌʉʎ ʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʉʌɶɲʆʙɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏʉ
Ⱦɹʆʏʌʉ ȵʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ ʃɲɿ ȴɿɲ Ȳʀʉʐ ɀɳɽɻʍɻʎ (ɸʔɸʇɼʎ Ⱦ.ȵ.ȴȻ.ȲȻ.ɀ.), ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ., ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.
ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʘʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʏʉʐ
Ⱦ.ȵ.ȴȻ.ȲȻ.ɀ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ.
ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

Ȱ

Ȱ

Ȱ

ȸ ʋʉʍʉʍʏɿɲʀɲ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆɲ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɷɿɸɽʆɼ ʋʌʊʏʐʋɲ «ISO» ʏʉʐ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
Ɉʐʋʉʋʉʀɻʍɻʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʄɳɴɸɿ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ «ISO» ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆʘʆ
ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.
ȸ ʋʉʍʉʍʏɿɲʀɲ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɸʍʊɷʘʆ ɲʋʊ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍɸ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʏɲʃʏɿʃʊ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ, ʍɸ
ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
ɸʆɸʌɶʙʆ ɹʌɶʘʆ ɲʋʊ ɹʍʉɷɲ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ ʘʎ ʋʌʉʎ
ʏɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʏʉʐ ʏɲʃʏɿʃʉʑ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ.

Ȱ

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍɸ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ
ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʋʉʐ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɸ ʏɻʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻ ɶɿɲ ʏʉ ɹʏʉʎ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ
ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

Ȱ

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍɸ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɻʆ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

Ʌʉʍʉʍʏʊ Ɉʅɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɻʆ
ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ

Ʌʉʍʉʍʏʊ ɸʆɸʌɶʙʆ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʍɸ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ
ɳʍʃɻʍɻʎ

Ɉʌʊʋʉʎ
ʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ɷɸʀʃʏɻ

Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ɷɸʀʃʏɻ

ȵʆʊʏɻʏɲ ȳ: ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ʃʉɿʆʘʆʀɲ, ʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʃɲɿ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻʎ ɶʆʙʍɻʎ
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ȴʌɳʍɸɿʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻʎ ɶʆʙʍɻʎ

ȵʔɲʌʅʉɶɼ ɷʌɳʍɸʘʆ
ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʅɸ ʏɻʆ
ɲɶʉʌɳ ɸʌɶɲʍʀɲʎ

ȳ.4

ȳ.5

ȳ5.1

Ʌʉɿʉʏɿʃɼ ɲʋʉʏʀʅɻʍɻ ʏʘʆ ɷʌɳʍɸʘʆ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʅɸ ʏɻʆ
ɲɶʉʌɳ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɿɷʀʘʎ ɷʌɳʍɸɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ, ɻʅɹʌɸʎ ʃɲʌɿɹʌɲʎ ʃɲɿ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ɸʋɲʆɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ, ɴɳʍɸɿ
ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɹʃɽɸʍɻʎ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ɀɃ.ȴȻ.Ʌ. ʃɲɿ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ȵȺ.Ȱ.Ȱ.ȵ.. ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʃɲɿ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ Ɉʅɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ɲʋʉɷʀɷɸɿ 40, 20 ɼ 0 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɼ, ʍʐʆɼɽɻ, ɼ
ɸʄʄɿʋɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ, ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ.

ȴʌɳʍɸɿʎ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʍɸ
ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ
(ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ɽɲ
ɸʆɸʌɶʉʋʉɿɻɽɸʀ ʃɲʏ’
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɲʋʊ ʏʉ 2ʉ ɹʏʉʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ
ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ)

ȳ4.4

Ƀ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ʏɸʖʆʉɴʄɲʍʏʙʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ʄɼʇɻ ʏʉʐ
ɹʏʉʐʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ.

Ƀ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɷɿʋʄʘʅɳʏʘʆ ɸʐʌɸʍɿʏɸʖʆʀɲʎ (ʋɲʏɹʆʏɸʎ) ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ɸɽʆɿʃʊ, ɸʐʌʘʋɲʁʃʊ ɼ ɳʄʄʉʆ ɷɿɸɽʆɼ ʔʉʌɹɲ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ɿʍʖʑ ʃɲʏɳ ʏɻ ʄɼʇɻ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ.

ȸ ʋʉʍʉʍʏɿɲʀɲ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɸʍʊɷʘʆ ɲʋʊ ʋɲʏɹʆʏɸʎ/ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ
ʏɸʖʆʉɴʄɲʍʏʉʑʎ/license agreements ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʏɲʃʏɿʃʊ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ,
ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
ɸʆɸʌɶʙʆ ɹʌɶʘʆ ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʎ ʃɲɿ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʏʉʐ
ʏɲʃʏɿʃʉʑ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

ȳ4.2

Ƀ ɷɸʀʃʏɻʎ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɿʅɹʎ ɁȰȻ/ɃɍȻ ʃɲɿ ʃɲʏɲɷɸɿʃʆʑɸɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɼ ʅɻ
ȳʌɲʔɸʀʉʐ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ɼ/ʃɲɿ Ⱥɸʌʅʉʃʉɿʏʀɷɲʎ ʍʏʉ ȼɷʌʐʅɲ.

ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʋɲʏɹʆʏɸʎ /
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ
ʏɸʖʆʉɴʄɲʍʏʉʑʎ / license
agreements ɸʋʀ ʏʉʐ
ʏɲʃʏɿʃʉʑ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ɷɿʋʄʘʅɳʏʘʆ
ɸʐʌɸʍɿʏɸʖʆʀɲʎ

ȳ4.1

Ȱʌɿɽʅʊʎ ʏɸʖʆʉɴʄɲʍʏʙʆ ɼ
start-ups ʋʉʐ ɿɷʌʑɽɻʃɲʆ

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ȳʌɲʔɸʀʉʐ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ
ɼ/ʃɲɿ ɽɸʌʅʉʃʉɿʏʀɷɲʎ

ȳ3.2

ȸ ʋʉʍʉʍʏɿɲʀɲ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ʍʋʉʐɷɲʍʏʙʆ ʍɸ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʋʉʐ
ʉʌɶɲʆʙɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏʉ Ⱦ.ȵ.ȴȻ.ȲȻ.ɀ., ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ
ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ
ʏʉʐ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ ʍʋʉʐɷɲʍʏʙʆ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

ȳ4.3

Ʌʉʍʉʍʏʊ ʍʋʉʐɷɲʍʏʙʆ ʍɸ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
Ⱦ.ȵ.ȴȻ.ȲȻ.ɀ. ʍʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ
ɲʌɿɽʅʊ ɸʆɸʌɶʙʆ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ
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Ⱦʌɿʏɼʌɿʉ

Ʌʌʉʍɹʄʃʐʍɻ
ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ
ʍʏʉ ȼɷʌʐʅɲ

Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ
ɷɿɸɽʆʉʑʎ
ʃɿʆɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ
ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʃɲɿ
ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʃɲɿ ʅɸʄʙʆ
ȴ.ȵ.Ʌ. ʅɹʍʘ ɷɿɸɽʆʙʆ
(ʋ.ʖ. Erasmus) ɲʄʄɳ
ʃɲɿ ɷɿɲʃʌɲʏɿʃʙʆ ɼ
ɷɿɲʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿɲʃʙʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ɲʆʏɲʄʄɲɶɼʎ

Ⱦʘɷ.

ȴ.1

ȴ.2

Ȱ

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ɸɿʍɸʌʖʊʅɸʆʘʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏʉ
ɸʐʌʘʋɲʁʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɿʆɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ «ERASMUS» (ɶɿɲ ʍʋʉʐɷɹʎ ʃɲɿ
ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ.
ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ «ERASMUS» ʅɸ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

ȴ2.1

A

A

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ɸʇɸʌʖʊʅɸʆʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏʉ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɿʆɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ «ERASMUS» ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ
ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ., ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ɿɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ
ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʋʉʐ ʅɸʏɲʃɿʆɼɽɻʃɲʆ ʍɸ Ȼɷʌʑʅɲʏɲ ʏʉʐ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ.
H ʋʉʍʉʍʏɿɲʀɲ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ ʋʌʉʍʔɸʌʊʅɸʆʘʆ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ
ʏʘʆ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʍʔɹʌʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ɲʄʄʉɷɲʋʉʑʎ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ
ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʋʌʉʍʔɸʌʊʅɸʆʘʆ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ ʏʘʆ Ʌ.Ʌ.ɇ., ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ
ʋʌʉʍʔɸʌʊʅɸʆʘʆ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ɲʄʄʉɷɲʋʉʑʎ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ɲʋʊ ʏɲ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʋʌʉʍʔɸʌʊʅɸʆʘʆ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ
ʏʘʆ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

ȵʏɼʍɿʉ Ʌʉʍʉʍʏʊ
ɸʇɸʌʖʊʅɸʆʘʆ ʅɸʄʙʆ
ȴ.ȵ.Ʌ. ʅɸ ERASMUS ʍʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ.

Ʌʄɼɽʉʎ ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ
ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ
ɲʄʄʉɷɲʋʉʑʎ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʘʎ
ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
ɲʌɿɽʅʉʑ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ

ȴ2.3

ȴ2.4

ȴ2.2

Ȱ

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ɸʇɸʌʖʊʅɸʆʘʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏʉ ɸʐʌʘʋɲʁʃʊ
ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɿʆɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ «ERASMUS» (ɶɿɲ ʍʋʉʐɷɹʎ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɼ
ɳʍʃɻʍɻ) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʋʉʐ ʅɸʏɲʃɿʆɼɽɻʃɲʆ ʍʏʉ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ «ERASMUS» ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

ȵʏɼʍɿʉ ʋʉʍʉʍʏʊ
ɸʇɸʌʖʊʅɸʆʘʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ
ERASMUS ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ

ȵʏɼʍɿʉ ʋʉʍʉʍʏʊ
ɸɿʍɸʌʖʊʅɸʆʘʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ
ERASMUS ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ

Ȱ

ȴ1.1

Ɉʌʊʋʉʎ
ʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ɷɸʀʃʏɻ
Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ Ʌ.Ʌ.ɇ., ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ɷɸʀʃʏɻ

Ʌʉʍʉʍʏʊ ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ

ɷɸʀʃʏɻ

Ⱦʘɷ.

ȵʆʊʏɻʏɲ ȴ: ȴɿɸɽʆʉʋʉʀɻʍɻ

30

30

30

30

50

ɀʊʌɿɲ
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ɇʑʆɲʗɻ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃʙʆ
ʍʐʆɸʌɶɲʍɿʙʆ ʅɸ Ȱ.ȵ.Ȼ.
ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ ɶɿɲ
ʃʉɿʆɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
(ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃɳ,
ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃɳ,
ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɳ, ɽɸʌɿʆɳ
ʍʖʉʄɸʀɲ), ɲʆʏɲʄʄɲɶɼ
ʃɲɽɻɶɻʏʙʆ/ʔʉɿʏɻʏʙʆ,
ʃʄʋ.

ȼɷʌʐʍɻ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʙʆ
ʍʋʉʐɷʙʆ (ɂɅɇ)

Ʌʌʉʍʔʉʌɳ
ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ʍʋʉʐɷʙʆ ʍɸ ʇɹʆɻ
ɶʄʙʍʍɲ ʃɲɿ
ʋʌʉʍɹʄʃʐʍɻ ʇɹʆʘʆ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ

Ʌʌʉʍɹʄʃʐʍɻ
ʃɲɽɻɶɻʏʙʆ ɲʋʊ
ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʏʉʐ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ (ȶʄʄɻʆɸʎ ɼ
ʅɻ) ɶɿɲ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɻ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ ɼ ɹʌɸʐʆɲ
ʅɹʍʘ ɴʌɲʖʐʖʌʊʆɿʘʆ
joint appointments ɼ
ʘʎ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ

ȴ.3

ȴ.4

ȴ.5

ȴ.6

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʃɲɽɻɶɻʏʙʆ ʍɸ Ʌ.Ʌ.ɇ.
ʃɲɿ Ʌ.ɀ.ɇ. ʅɸ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻ ɲʋʊ Ȼɷʌʑʅɲʏɲ ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ
ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ

Ʌʄɼɽʉʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ
ʃɲɽɻɶɻʏʙʆ ɲʆɳ Ɉʅɼʅɲ

ȴ6.2

Ȱ

Ȱ

ȴ6.1

Ȱ

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ
ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʍʏɲ
Ʌ.ɀ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆ
ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʍʏɲ Ʌ.ɀ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

Ʌʉʍʉʍʏʊ ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ
ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ
ɸʋʀ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ
ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ɸɿʍɸʌʖʊʅɸʆʘʆ ɷɿɷɲʍʃʊʆʏʘʆ ʅɸ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ,
ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɲʆʏɲʄʄɲɶɼʎ «ERASMUS», ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ., ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.
ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʘʆ ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆ ɷɿɷɲʍʃʊʆʏʘʆ ʅɹʍʘ
«ERASMUS» ɲʋʊ Ȼɷʌʑʅɲʏɲ ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ, ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ
ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

Ȳ

Ƀ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ Ʌ.ɀ.ɇ. ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ȼɷʌʐʅɲ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɌȵȾ ʀɷʌʐʍɼʎ ʏʉʐʎ.

Ȳ

Ʌʄɼɽʉʎ ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ
Ʌ.ɀ.ɇ.

Ʌʄɼɽʉʎ ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ
Ʌ.Ʌ.ɇ.

Ƀ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ Ʌ.Ʌ.ɇ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ȼɷʌʐʅɲ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏʉʐ ʆʊʅʉʐ, ɴɳʍɸɿ
ʏʉʐ ɌȵȾ ʀɷʌʐʍɼʎ ʏʉʐʎ.

Ȱ

50

50

50

30/
ɹʃɲʍʏʉ

ɹʃɲʍʏʉ

100/

50

50

ɹʃɲʍʏʉ

30/
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ȵʏɼʍɿʉ ʋʉʍʉʍʏʊ
ɸɿʍɸʌʖʊʅɸʆʘʆ ʅɸʄʙʆ
ȴ.ȵ.Ʌ. ʅɸ ERASMUS ʋʌʉʎ
ʏɲ ʅɹʄɻ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ

ȴ5.2

ȴ5.1

ȴ4.1

Ʌʄɼɽʉʎ ɸʆɸʌɶʙʆ ɷɿɸɽʆʙʆ
ʍʐʆɸʌɶɲʍɿʙʆ ɲʆɳ Ɉʅɼʅɲ

ȴ3.2

ȴ3.3

ȳ

Ʌʉɿʉʏɿʃʊʎ ɷɸʀʃʏɻʎ ʋʉʐ ɲʋʉʏʐʋʙʆɸɿ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʍɸ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ ʃɲɿ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɿʅɹʎ ɁȰȻ/ɃɍȻ.

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ

ȴ3.1

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ ɷɿɸɽʆʙʆ ʍʐʆɸʌɶɲʍɿʙʆ, ɿɷʀʘʎ ɶɿɲ
ʃʉɿʆɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ Ʌ.Ʌ.ɇ./Ʌ.ɀ.ɇ./Ʌ.ȴ.ɇ., ɽɸʌɿʆɳ ʍʖʉʄɸʀɲ, ɲʆʏɲʄʄɲɶɼ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ/ʃɲɽɻɶɻʏʙʆ, ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ, ʍɸ
ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶʙʆ
ɷɿɸɽʆʙʆ ʍʐʆɸʌɶɲʍɿʙʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ (ɴɳʍɸɿ ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ɻ
ɀɃ.ȴȻ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ Ɉʅɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

Ȳ

Ƀ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʍʋʉʐɷʙʆ (Ʌ.Ʌ.ɇ.
ʃɲɿ Ʌ.ɀ.ɇ.) ʏʑʋʉʐ «joint/dual degrees» ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ɴɳʍɸɿ ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ
ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ɻ ɀɃ.ȴȻ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ʋʉʐ ɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ.

Ʌʄɼɽʉʎ joint/dual
degrees

72294
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Ⱦʌɿʏɼʌɿʉ

Ȳɸʄʏʀʘʍɻ ʏʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ʏɻʎ
ʔʉɿʏɻʏɿʃɼʎ
ʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ, ʊʍʉʆ
ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ
ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ʃɲɿ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐʎ ʍʏɲ
ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿɲʃɳ
ɷʌʙʅɸʆɲ, ʍʏʉʆ
ɲʃɲɷɻʅɲʁʃʊ ʃɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʏʉʐʎ
ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊ, ʃɲɿ
ʍʏɻʆ ɸʆ ɶɹʆɸɿ
ɷɿɲɷʌʉʅɼ ʏʉʐʎ ʍʏʉ
ʋɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ

Ʌʌʉʙɽɻʍɻ ʏɻʎ
ɿʍʊʏɿʅɻʎ
ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎ ʏʘʆ
ʔʑʄʘʆ

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶɿɲ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ ʃɲɿ
ʗʐʖʉʄʉɶɿʃɼ
ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ʏʘʆ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

Ⱦʘɷ.

ȵ.1

ȵ.2

ȵ.3

ʃɲɽɻɶɻʏɹʎ ʍɸ Ʌ.ɀ.ɇ.
ʃɲɿ Ʌ.Ʌ.ɇ.

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ɲʌɿɽʅʉʑ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʐ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ 1.000 ɸʆɸʌɶʉʑʎ ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʉʑʎ
ʔʉɿʏɻʏɹʎ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʋʄɼɽʉʐʎ

ȵʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ

ȵ3.1

ȵ3.2

ȸ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ɶʐʆɲɿʃʙʆ/ɲʆɷʌʙʆ ʍʏɲ ʅɹʄɻ ȴ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. Ȱʆ ɻ
ɲʆɲʄʉɶʀɲ ɸʀʆɲɿ ʅɸʏɲʇʑ 0,75 ʃɲɿ 1, ʏʉ ȼɷʌʐʅɲ ʄɲʅɴɳʆɸɿ 80 ʅʊʌɿɲ, ɲʆ ɸʀʆɲɿ
ʅɸʏɲʇʑ 0,5 ʃɲɿ 0,75, ʄɲʅɴɳʆɸɿ 50 ʅʊʌɿɲ.

Ƀ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʋʉʐ ʉʌɶɲʆʙʆʉʆʏɲɿ
ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʃɲɿ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ȼɷʌʐʅɲ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ʏʅɻʅɳʏʘʆ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʍʖɸʏɿʃʊ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʋʉʐ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ɻ ɀɃ.ȴȻ.Ʌ..

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ʐʋɲʄʄɼʄʘʆ ʋʉʐ
ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ ȴʉʅɼ Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ɇʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎ (ɸʔɸʇɼʎ
ȴȰɇɈȰ) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ʐʋɲʄʄɼʄʘʆ, ʍɸ
ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻ
ȴȰɇɈȰ (ʅʊʆɿʅʘʆ ʃɲɿ ʍʐʅɴɲʍɿʉʑʖʘʆ) ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ (ʅʊʆɿʅʘʆ ʃɲɿ ʍʐʅɴɲʍɿʉʑʖʘʆ) ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ɷɸʀʃʏɻ

Ƀ ɷɸʀʃʏɻʎ ɲʋʉʏʐʋʙʆɸɿ ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ɼ ʅɻ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʗʐʖʉʄʉɶɿʃɼʎ
ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɿʅɹʎ ɁȰȻ/ɃɍȻ.
ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʃɲɿ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ȼɷʌʐʅɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ɹʃɽɸʍɻ ʋʉʐ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ɻ ɀɃ.ȴȻ.Ʌ..

Ȱʆɲʄʉɶʀɲ
ɶʐʆɲɿʃʙʆ/ɲʆɷʌʙʆ ʍʏɲ
ʅɹʄɻ ȴ.ȵ.Ʌ.

Ʌʄɼɽʉʎ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ
ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʋʉʐ
ʉʌɶɲʆʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ʔʉɿʏɻʏɹʎ

Ʌʉʍʉʍʏʊ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʍʏɿʎ ɷʉʅɹʎ
ȴȰɇɈȰ

Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ɷɸʀʃʏɻ

Ɋʋɲʌʇɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ
ʗʐʖʉʄʉɶɿʃɼʎ
ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ

ȵ2.1

ȵ1.2

ȵ1.1

ɷɸʀʃʏɻ

Ⱦʘɷ.

ȵʆʊʏɻʏɲ ȵ: Ʌʉɿʊʏɻʏɲ ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿɲʃʉʑ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ

ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʃɲɽɻɶɻʏʙʆ ʍʏʉ ȼɷʌʐʅɲ
ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

Ȱ

ȳ

ȴ

Ȱ

Ȱ

Ɉʌʊʋʉʎ
ʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻʎ
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Ȳɸʄʏʀʘʍɻ
Ʌʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʎ

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅʊʆɿʅɻʎ
ɷʉʅɼʎ ɸʇɸʑʌɸʍɻʎ
ʋʊʌʘʆ ʅɹʍʘ ɷʘʌɸʙʆ
ɲʋʊ ɿɷɿʙʏɸʎ ʃɲɿ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ

ȴʌɳʍɸɿʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ʏʉʐ ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʊʋʘʎ ɻ
ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻ ʃɲɿ ɻ
ɴʌɳɴɸʐʍɻ ʏɻʎ
ɲʌɿʍʏɸʀɲʎ.

ȵʋɲʌʃɼʎ ʍʏɸʄɹʖʘʍɻ
ʏɻʎ ɀɃ.ȴȻ.Ʌ.

ȵ.4

ȵ.5

ȵ.6

ȵ.7

ȴ

Ȱ

Ʌʉɿʉʏɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ʋʉʐ ɲʋʉʏʐʋʙʆɸɿ ʏɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɼ ʏʉʐʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ
ɽɸʍʅʉʑʎ ɸʋɿɴʌɳɴɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɲʌɿʍʏɸʀɲʎ ɸʃ ʅɹʌʉʐʎ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʍɸ
ɷɿɳʔʉʌɸʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ ʍɸ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ɴɳʍɸɿ ɹʃɽɸʍɻʎ ʋʉʐ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ɀɃ.ȴȻ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ȵȺ.Ȱ.Ȱ.ȵ.. Ƀ ɷɸʀʃʏɻʎ ɲʋʉɷʀɷɸɿ 40, 20 ɼ 0 ʅʊʌɿɲ.
Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ʐʋɲʄʄɼʄʘʆ ʋʉʐ
ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ ɀɃ.ȴȻ.Ʌ. ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʌɿɽʅʊ
ʏʘʆ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ʐʋɲʄʄɼʄʘʆ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻ ɀɃ.ȴȻ.Ʌ. (ʅʊʆɿʅʘʆ ʃɲɿ ʍʐʅɴɲʍɿʉʑʖʘʆ) ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ (ʅʊʆɿʅʘʆ ʃɲɿ
ʍʐʅɴɲʍɿʉʑʖʘʆ) ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

ȵʋɿɴʌɳɴɸʐʍɻ ɲʌɿʍʏɸʀɲʎ
ʍɸ ɷɿɳʔʉʌɸʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ ʍɸ
ʔʉɿʏɻʏɹʎ

Ʌʉʍʉʍʏʊ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʍʏɻ
ɀɃ.ȴȻ.Ʌ.

40

0

20

40

40

20

30

30

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵ7.1

ȵ6.2

ȳ

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ȳʌɲʔɸʀʉʐ
ɉʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ

Ʌʉɿʉʏɿʃʊʎ ɷɸʀʃʏɻʎ ʋʉʐ ɲʋʉʏʐʋʙʆɸɿ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɼ ʅɻ ȳʌɲʔɸʀʉʐ
ɉʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʏɿʅɹʎ ɁȰȻ/ɃɍȻ.

Ȱ

ȵ6.1

Ʌʉʍʉʍʏʊ ɲɿɽʉʐʍʙʆ
ʋʌʉʍɴɳʍɿʅʘʆ ɲʋʊ ȰɀȵȰ

ȵ4.2

Ȱ

Ȱ

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʍɴɳʍɿʅɸʎ ɲʋʊ
ȰɀȵȰ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʘʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ ɲɿɽʉʐʍʙʆ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʍɴɳʍɿʅɸʎ ɲʋʊ ȰɀȵȰ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ
ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ.

ȵ4.1

ȵ5.1

ȸ ʋʉʍʉʍʏɿɲʀɲ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ɷɲʋɲʆʙʆ ɶɿɲ ɷʌɳʍɸɿʎ ʍʏɼʌɿʇɻʎ/ɹʌɶʘʆ
ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ȰɀȵȰ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ Ɉɲʃʏɿʃʊ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʑʗʉʐʎ ʏʘʆ ɸʏɼʍɿʘʆ
ɷɲʋɲʆʙʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ɶɿɲ ʏɻ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ȰɀȵȰ
ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʑʗʉʎ ʏʉʐ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ.

ȴɲʋɳʆɸʎ ɶɿɲ ɷʌɳʍɸɿʎ
ʍʏɼʌɿʇɻʎ/ɹʌɶɲ
ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ
ȰɀȵȰ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ
Ɉɲʃʏɿʃʊ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ

ȸ ʋʉʍʉʍʏɿɲʀɲ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ʋʊʌʘʆ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɷʘʌɸɹʎ
Ʌʉʍʉʍʏʊ ʆɹʘʆ ʋʊʌʘʆ
ɿɷɿʘʏʙʆ ʃɲɿ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ʃɲɿ ɻ ɸʇɸʑʌɸʍɻ ʏʉʐʎ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ɲʋʊ
ʅɹʍʘ ɷʘʌɸʙʆ ʘʎ ʋʌʉʎ
ʅʊʆɿʅɻ ɷʉʅɼ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ Ɉɲʃʏɿʃʊ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ
ʏʉʆ Ɉɲʃʏɿʃʊ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʘʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʋʊʌʘʆ ʘʎ
Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ Ȱ.ȵ.Ȼ.
ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʏɲʃʏɿʃʊ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ɸʋʀ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ.

ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʋʄɼɽʉʎ
ʏʘʆ ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʏʉʐ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ɷɿɲɿʌɸʅɹʆʉ ɷɿɳ 1.000.

ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ɲʆɳ 1000
ʔʉɿʏɻʏɹʎ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021
Η Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
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Τεύχος B’ 5629/02.12.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02056290212210020*

