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Γιατί να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα Erasmus;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus αποτελεί για όλους τους φοιτητές μία μοναδική και αξέχαστη εμπειρία η οποία μπορεί να σημαδέψει καθοριστικά την μετέπειτα
ακαδημαϊκή αλλά και προσωπική τους ζωή. Δώσε λοιπόν και εσύ στον εαυτό σου
αυτή την ευκαιρία και δήλωσε συμμετοχή επειδή:
Θα αποκτήσεις μία περισσότερο διευρυμένη ακαδημαϊκή αντίληψη και θα συμμετέχεις σε μία διαφορετική εκπαιδευτική διαδικασία
Θα μπορέσεις να μάθεις ή να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι μία
από τις γλώσσες των χωρών υποδοχής και να προσθέσεις ένα επιπλέον προσόν στο
βιογραφικό σου
Θα ανακαλύψεις και θα γνωρίσεις την ιστορία και τον πολιτισμό μίας άλλης χώρας
Θα επιστρέψεις έχοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, περισσότερο ανεξάρτητος και
αποφασισμένος να καταφέρεις περισσότερα σε ακαδημαϊκό και προσωπικό επίπεδο
Θα διευρύνεις το δίκτυο των φίλων και γνωστών σου που πια θα είναι διεθνές!
...και φυσικά...
Θα διασκεδάσεις!!!
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Γενικές πληροφορίες και οδηγίες

Ο οδηγός που έχετε στα χέρια σας περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με όλες τις φάσεις της μετακίνησής σας στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus για Σπουδές. Παρακαλούμε να
το μελετήσετε προσεκτικά και να ανατρέχετε σε αυτόν για οποιαδήποτε απορία σας. Για μεγαλύτερη
διευκόλυνσή σας, βρίσκεται και στην ιστοσελίδα μας (www.eurep.auth.gr), την οποία θα πρέπει να
επισκέπτεστε συχνά, προκειμένου να ενημερώνεστε με τρέχουσες πληροφορίες.
Η επικοινωνία ανάμεσα σ’ εσάς και το Τμήμα μας, καθώς και με το Ίδρυμα Υποδοχής, γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γι αυτό θα πρέπει να ελέγχετε καθημερινά την ηλεκτρονική θυρίδα σας ώστε να
μπορείτε να ανταποκριθείτε έγκαιρα και έγκυρα στις ανάγκες του προγράμματος και να
εξυπηρετηθείτε όσον αφορά ζητήματα της μετακίνησής σας. Για τους ίδιους λόγους είναι
αναγκαίο να ενημερώνετε άμεσα το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
(ΤΕΕΠ) αλλά και το Ίδρυμα Υποδοχής για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Επειδή η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα συνοδεύεται από μεγάλη γραφειοκρατία, σας συνιστούμε
θερμά να διατηρείτε ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο με την αλληλογραφία, τα αντίγραφα των εγγράφων που διακινείτε και των χρήσιμων εγγράφων που σας παρέχονται από το Ίδρυμα Υποδοχής και από
το ΤΕΕΠ.

Γενικά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις του προγράμματος LLP/
Erasmus για Σπουδές
Το πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές υλοποιείται στο πλαίσιο της Τομεακής Δράσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 που αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενθάρρυνσης διμερών διαπανεπιστημιακών συμφωνιών
και της αύξησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας φοιτητών, μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Στόχο του προγράμματος, επίσης, αποτελεί η ενίσχυση της διαφάνειας και προαγωγής πλήρους
ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς
φοιτητές και σε υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς στις συνεργαζόμενες χώρες Ισλανδία, Νορβηγία και Τουρκία. Επίσης, μέλη του Διδακτικού Προσωπικού έχουν την ευκαιρία με το ίδιο πρόγραμμα
να πραγματοποιήσουν κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση, ενώ και το διοικητικό
προσωπικό μπορεί να μετακινηθεί για επιμόρφωση.
Πιο συγκεκριμένα για το πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές ισχύουν τα παρακάτω:
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ÂÂ Φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και πάλι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
ÂÂ Οι ανταλλαγές φοιτητών που προτείνονται για κινητικότητα βασίζονται σε διμερείς συμφωνίες
μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων οι οποίες αφορούν το γνωστικό αντικείμενο, το επίπεδο
σπουδών και το μέγιστο αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετακινηθούν.
ÂÂ Η περίοδος σπουδών που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Υποδοχής κυμαίνεται από τρεις έως και
δώδεκα μήνες.
ÂÂ Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών
του πανεπιστημίου προέλευσης.
ÂÂ Η περίοδος των σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δηλαδή το Ίδρυμα Προέλευσης
δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης) σε αντικατάσταση αντίστοιχης
περιόδου σπουδών (παρομοίως συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης) στο Ίδρυμα Προέλευσης, ακόμη και εάν το περιεχόμενο δεν ταυτίζεται απολύτως. Οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα οποία θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. Μετά το τέλος της περιόδου το Ίδρυμα Υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στον
εισερχόμενο φοιτητή και στο Ίδρυμα Προέλευσης αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο
θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του προσυμφωνημένου προγράμματος σπουδών και
όπου θα αναγράφεται η τοπική βαθμολογία του φοιτητή, οι πιστωτικές μονάδες ECTS και η κατάταξη της βαθμολογίας του σε σχέση με εκείνες
των υπόλοιπων συμφοιτητών του.
ÂÂ Στο Ίδρυμα Υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις
εγκαταστάσεις των εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες
κτλ. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές
επιβαρύνσεις για δαπάνες, όπως ασφάλιση,
συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση
διαφόρων ειδών εξοπλισμού, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου
κτλ., εξίσου με τους λοιπούς φοιτητές.
ÂÂ Εξακολουθούν να καταβάλλονται πλήρως
στους εξερχόμενους φοιτητές εθνικές
υποτροφίες και δάνεια.
ÂÂ Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στο
Πρόγραμμα θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος φοιτητής στο τρίτο ή σε μεγαλύτερο
εξάμηνο.
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Η εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πριν από την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης

1 ενδιαφέροντοςωσης ενδιαφέροντος

Πριν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκειμένου να αποφύγετε
μελλοντικά προβλήματα κατά τη μετακίνησή σας, είναι σημαντικό να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα
παρακάτω:
Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:
ÂÂ εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή
άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και
το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες
ÂÂ υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP)
ÂÂ υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/0103-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή
αντίστοιχα.
Την απόφαση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus θα πρέπει να την πάρετε αφού πρώτα συζητήσετε με την οικογένειά σας και τους εξηγήσετε όλες τις παραμέτρους του προγράμματος. Αυτή η
ενημέρωση είναι αναγκαία, καθώς η χρηματοδότηση που θα πάρετε από το πρόγραμμα έχει στόχο να
καλύψει μόνο τη διαφορά κόστους ζωής που θα προκύψει κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Ίδρυμα
Υποδοχής και, επομένως, δεν θα επαρκεί για όλες τις ανάγκες σας.
Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, όσο και για την επικοινωνία ανάμεσα σ’ εσάς, το Τμήμα μας και το Ίδρυμα Υποδοχής
είναι να έχετε προσωπικό ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που μπορείτε να προμηθευτείτε από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ.
Θα πρέπει να φροντίσετε να είστε πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τα πανεπιστήμια που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με το ΑΠΘ και τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων στα οποία
επιθυμείτε να μετακινηθείτε.
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Πιο συγκεκριμένα γι’ αυτό το σκοπό:
ÂÂ Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, www.eurep.auth.gr, όπου θα βρείτε την κατάσταση των
συνεργαζόμενων πανεπιστημίων -που ανανεώνεται κάθε χρόνο-, αλλά και όλες τις σημαντικές
ημερομηνίες που αφορούν τις περιόδους υποβολής των αιτήσεων.
ÂÂ Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων που επιθυμείτε να μετακινηθείτε ή επικοινωνείστε ηλεκτρονικά μαζί τους, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προσφερόμενα μαθήματα
που έχουν συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτά του προγράμματος σπουδών σας στο ΑΠΘ,
καθώς και για ειδικότερα κριτήρια που ενδεχομένως να θέτει το Ίδρυμα Υποδοχής για την τελική
αποδοχή της αίτησής σας.
ÂÂ Επικοινωνήστε με τους Συντονιστές ECTS του Τμήματος/Σχολής σας προκειμένου να σας
παρέχουν οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή υποστήριξη στο πλαίσιο της παραπάνω
αναζήτησης.
Η διαδικασία υποβολής της αίτησής σας για την μετακίνησή σας στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/
Erasmus για Σπουδές έχει δύο σκέλη, που περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.

Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης

2 ενδιαφέροντος
Αρχίζει η υποβολή....

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής της αίτησης ανακοινώνονται στον ιστότοπο του ΤΕΕΠ,
ενώ όλοι οι φοιτητές του ΑΠΘ, παίρνουν σχετική ειδοποίηση στα προσωπικά τους e-mail.
Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή και
ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας
τόσο για την επικοινωνία μαζί σας όσο και για τη χρηματοδότησή σας. Στην αίτηση έχετε τη δυνατότητα
να δηλώσετε έως τρεις επιλογές πανεπιστημίων με τα οποία έχει συνάψει διμερή συμφωνία το Τμήμα/
Σχολή σας, για την ακαδημαϊκή χρονιά της μετακίνησης.
Ως προς το τεχνικό μέρος της συμπλήρωσης της αίτησης, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση σε αυτή
γίνεται μόνο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος διαθέτει την αρχή πιστοποίησης του Α.Π.Θ.. Η
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Η εκδήλωση ενδιαφέροντος

εγκατάσταση της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να γίνει από τον ακόλουθο σύνδεσμο http://
www.pki.auth.gr/trust.php στον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή ή διαφορετικά μπορείτε να
επισκεφθείτε κάποια από τις νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Α.Π.Θ. προκειμένου να υποβάλετε την αίτησή σας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

3 Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αίτησης θα πρέπει, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, να

καταθέσετε στο ΤΕΕΠ την ηλεκτρονική Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε εκτυπωμένη μορφή, μαζί
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
ÂÂ Βιογραφικό Σημείωμα (η σχετική φόρμα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας).
ÂÂ Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένης Γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης
γλώσσας που να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο από το Ίδρυμα Υποδοχής επίπεδο γλωσσικής
επάρκειας.
Σας επισημαίνουμε ότι τόσο τη γλώσσα διδασκαλίας, η οποία μπορεί να διαφέρει από την ομιλούμενη
γλώσσα στη χώρα υποδοχής, όσο και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της μπορείτε να τα αναζητήσετε
στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων Υποδοχής.
Μετά από την κατάθεση των παραπάνω εντύπων, καλό είναι να επισκέπτεστε σε τακτά
χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας ή την
ιστοσελίδα του Τμήματος/Σχολής σας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων.

Διαδικασία αξιολόγησης και

4 επιλογής των αιτήσεων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στο Συντονιστή ECTS κάθε Τμήματος/ Σχολής,
προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης
και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή ο Συντονιστής
ECTS, σε συνεργασία με τους συντονιστές των Διμερών
Συμφωνιών, λαμβάνουν υπόψη τους τη σειρά προτεραιότητας των πανεπιστημίων που έχετε δηλώσει στην αίτησή
σας, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα κριτήρια.
Η ιεράρχηση/μοριοδότηση των κριτηρίων καθορίζεται
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ÂÂ Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής
ÂÂ Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
ÂÂ Μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι
τη στιγμή υποβολής της αίτησης
ÂÂ Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης
ÂÂ Έτος εισαγωγής (δεν προτιμούνται οι
«λιμνάζοντες» φοιτητές), και
ÂÂ Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής

από το Τμήμα/Σχολή σας και είναι δημοσιοποιημένη στον ιστότοπο του Τμήματος/Σχολής.
Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας αλλά και του Τμήματος/Σχολής σας γίνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την
κατάθεση των σχετικών καταστάσεων από τους Συντονιστές ECTS κάθε Τμήματος/Σχολής, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η επεξεργασία τους από εμάς. Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους
στις αναρτώμενες καταστάσεις των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το ΤΕΕΠ.
Στη συνέχεια το Τμήμα μας προχωρεί στην ενημέρωση τόσο του Ιδρύματος Υποδοχής όσο
και των επιλεγμένων φοιτητών σχετικά με την υποψηφιότητά τους με αυτοματοποιημένο
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επιλογή σας από το Τμήμα/Σχολή σας δε σημαίνει την αυτόματη
και υποχρεωτική επιλογή σας από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Κάθε Ίδρυμα Υποδοχής θέτει κάθε
ακαδημαϊκό έτος τα δικά του κριτήρια επιλογής και βασιζόμενο σε αυτά και τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει προχωρά και αυτό με τη σειρά του στην αξιολόγηση της αίτησης που θα τους
στείλετε.
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Εφόσον έχετε πλέον επιλεγεί να μετακινηθείτε στο πλαίσιο του προγράμματος, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1

Επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου στο οποίο έχετε επιλεγεί να μετακινηθείτε, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες θα σας ζητήσει να κάνετε το
Ίδρυμα Υποδοχής. Συνήθως, αφού ενημερωθούν από το ΤΕΕΠ για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, πολλά πανεπιστήμια στέλνουν απευθείας στους επιλεγμένους φοιτητές
email το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα ή τα σχετικά links.
ÂÂ Εγγραφή: Για την εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι απαραίτητη η υποβολή
αίτησης (Application Form) η οποία μπορεί να έχει έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Τις σχετικές
φόρμες και οδηγίες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής τις οποίες και θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά, καθώς πρόκειται για διαδικασία που αφορά αποκλειστικά το Ίδρυμα
Υποδοχής στο οποίο θα μετακινηθείτε και διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.
ÂÂ Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement). Πρόκειται για έντυπο το οποίο είτε αποτελεί μέρος
της αίτησης εγγραφής, είτε προσφέρεται ως ξεχωριστό έντυπο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος
Υποδοχής, είτε το «κατεβάζετε» από την ιστοσελίδα του Τμήματός μας. Ορισμένα Ιδρύματα Υποδοχής μπορεί να μη σας ζητήσουν να τους στείλετε το συγκεκριμένο έντυπο στην φάση αυτή,
ωστόσο θα σας το ζητήσουμε εμείς και, επομένως, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή του που θα βρείτε στη συνέχεια.
ÂÂ Στέγαση: Η στέγασή σας αποτελεί ένα ζήτημα
το οποίο θα πρέπει να φροντίσετε σε απευθείας
συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς αυτό
μπορεί να σας προσφέρει προτάσεις και εναλλακτικές σχετικά με τη διαμονή σας. Στα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρεται η επιλογή
των φοιτητικών εστιών που αποτελεί και την
πιο οικονομική λύση, ενώ μπορείτε να ζητήσετε την καθοδήγηση του αρμόδιου
γραφείου του Ιδρύματος Υποδοχής για
την αναζήτηση κάποιου δωματίου ή
διαμερίσματος εκτός πανεπιστημιακού campus. Θα πρέπει να θυμά-
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στε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που επιλέξετε τη διαμονή σας σε εστία θα πρέπει να υποβάλετε
Αίτηση Στέγασης (Accommodation Form), η οποία θα σας δοθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής, μέσα
στις προθεσμίες που θέτει το αρμόδιο γραφείο στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς υπάρχει
μεγάλη ζήτηση και, επομένως, τηρείται σειρά προτεραιότητας.
ÂÂ Κατά την υποβολή όλων των παραπάνω, υπάρχει η πιθανότητα να σας ζητηθεί από το Ίδρυμα
Υποδοχής Βεβαίωση της επιλογής σας από το Α.Π.Θ. καθώς και αντίγραφο της αναλυτικής σας
βαθμολογίας. Την πρώτη τη ζητάτε από το Τμήμα μας ενώ στη περίπτωση της αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να διαβάσετε προσεκτικά τι τύπο αναλυτικής βαθμολογίας σας
ζητά το Ίδρυμα Υποδοχής (επίσημη ή όχι) και, στη συνέχεια, να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του
Τμήματος/Σχολής σας για την έκδοσή της.

Η Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement)

2 Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Σπουδών αποτελεί την ουσιαστικότερη διαδικασία στη φάση της

προετοιμασίας για την μετακίνηση προς το Ίδρυμα Υποδοχής. Φυσικά, η Διμερής Συμφωνία πάνω στην
οποία στηρίζεται η μετακίνησή σας, βασίζεται στα κοινά στοιχεία και τη συμπληρωματικότητα των
προγραμμάτων σπουδών των δύο τμημάτων. Παρόλα αυτά, το ατομικό σας πρόγραμμα θα πρέπει
να καταρτιστεί με γνώμονα το στάδιο εξέλιξης των σπουδών σας, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας, την
ρεαλιστικότητα του προγράμματος, ενώ θα πρέπει τα μαθημάτα που θα παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα
Υποδοχής να εντάσσονται ορθολογικά στο κύριο πρόγραμμα σπουδών σας στο ΑΠΘ.
Για να εξασφαλίσετε τα παραπάνω θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, να επιμείνετε ιδιαίτερα στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων και όχι
μόνο στους τίτλους τους και να δώσετε σημασία στις πιστωτικές
μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα (βλ. σελ. 23).

Το σύνολο των μονάδων ECTS των
προεπιλεγμένων μαθημάτων θα
πρέπει να είναι:
60 ECTS για ένα ακαδημαϊκό έτος,
30 για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, και
20 για ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο.

ÂÂ Αφού κάνετε μόνοι σας την προεργασία, επισκεφθείτε τον
Συντονιστή ECTS του Τμήματος/ Σχολής σας. Με αυτόν θα
συζητήσετε τις επιλογές σας, και μπορεί να σας υποδείξει
αλλαγές ή να προτείνει να αντικαταστήσετε ορισμένα από
τα μαθήματα με άλλα πιο συναφή με το πρόγραμμα σπουδών σας -έτσι ώστε, να διευκολυνθεί
η αντιστοίχιση των μαθημάτων στα οποία θα εξετασθείτε επιτυχώς στο εξωτερικό με μαθήματα
του προγράμματος σπουδών σας στο ΑΠΘ και, τελικά, η αναγνώρισή τους. Μετά από αυτές τις
ενδεχόμενες αλλαγές, ο συντονιστής ECTS θα υπογράψει το Learning Agreement.
ÂÂ Υποβάλετε στο Τμήμα μας το Learning Agreement καθώς και οποιοδήποτε άλλο από τα έγγραφα
που θα ζητηθούν από το Ίδρυμα Υποδοχής και τα οποία θα πρέπει να υπογραφούν από τον Συντονιστή του Α.Π.Θ. (Institutional Co-ordinator). Εφόσον έχετε συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες
υπογραφές, καταθέτετε στο Τμήμα μας ένα φωτοαντίγραφο του Learning Agreement.

Τελική αποδοχή από το Ίδρυμα Υποδοχής

3 Στέλνετε στο Ίδρυμα Υποδοχής όλα τα απαιτούμενα έντυπα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα

με τον τρόπο που θα σας υποδείξει το Ίδρυμα Υποδοχής (fax, email, ταχυδρομικά) και επιβεβαιώνετε
τη λήψη τους.
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Θα περιμένετε επίσημη απάντηση από το Ίδρυμα Υποδοχής σχετικά με την αποδοχή σας, την οποία θα
λάβετε μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης που καταθέσατε. Η απάντηση αυτή μπορεί να έχει
τη μορφή ενημερωτικού email ή επίσημης επιστολής αποδοχής ή, απλώς, να εννοείται εφόσον σας επιστραφεί το Learning Agreement υπογεγραμμένο από το Ίδρυμα Υποδοχής. Σας συνιστούμε
να μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά την αναχώρησή σας πριν λάβετε
κάποιας μορφής επιβεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής ότι έχετε γίνει αποδεκτοί. Σε περίπτωση καθυστέρησης επικοινωνήστε αρχικά με το Ίδρυμα Υποδοχής και, εφόσον εξακολουθείτε να μη λαμβάνετε απάντηση, μαζί μας προκειμένου να εξετάσουμε την περίπτωσή σας.

Διαδικασία χρηματοδότησης

4 Το πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίας χρηματοδότησης στους

φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, η οποία έχει ως στόχο
τη συμβολή στην κάλυψη των έκτακτων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταξιδίου, και δεν καλύπτει τις δαπάνες που θα
πραγματοποιούσατε κανονικά στο Ίδρυμα Προέλευσης. Το ύψος της μηνιαίας αυτής χρηματοδότησης καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα για το LLP/ERASMUS (Ι.Κ.Υ.) και εξαρτάται από το κόστος ζωής στη χώρα υποδοχής (βλ. σχετικό Πίνακα http://www.eurep.auth.
gr/index.php?lang=el&rm=2&mn=74&cid=60. Για τις χρηματοδοτήσεις ειδικών κοινωνικών
ομάδων βλ. στις Συχνές Ερωτήσεις).

Η διαδικασία χρηματοδότησής σας ξεκινά μετά την επιλογή σας και αφού λάβετε σχετική ενημέρωση
από το ΤΕΕΠ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισκεφθείτε το Τμήμα μας προκειμένου να παραλάβετε τα
έντυπα που αφορούν τη χρηματοδότησή σας.
Συμπληρώστε με ακρίβεια στην Αίτηση-Δήλωση
Χρηματοδότησης τις ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων και λήξης της εξεταστικής περιόδου στο Ίδρυμα
Υποδοχής, αφού πρώτα έχετε συμβουλευθεί το πανεπιστήμιο στο οποίο θα μετακινηθείτε και έχετε επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Η σωστή συμπλήρωση των παραπάνω ημερομηνιών είναι
ιδιαίτερα σημαντική καθώς με βάση αυτές θα υπολογιστεί
ο αριθμός των μηνών σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής
και θα πραγματοποιηθεί η χρηματοδότησή σας (Βλ. πίνακα στη σελ. 15).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ÂÂ Αίτηση-Δήλωση Χρηματοδότησης
ÂÂ Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας
για Σπουδές (2 αντίτυπα)
ÂÂ Αίτηση - Εξουσιοδότηση Ανοίγματος
Τραπεζικού Λογαριασμού
ÂÂ Δέσμευση Επιστροφής Χρηματοδότησης

Αν χρειαστεί να κάνετε διορθώσεις, αυτές πρέπει να συνοδεύονται από τη μονογραφή σας προκειμένου να θεωρούνται έγκυρες. To ΤΕΕΠ μπορεί να διορθώσει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα
πεδία της Αίτησης και της Σύμβασης και που είναι σχετικά με το ποσό της χρηματοδότησης μόνο για
λόγους λογιστικής διαχείρισης, με βάση τις οδηγίες του προγράμματος, όταν δεν έχει γίνει σωστός
υπολογισμός ή στην περίπτωση που δοθούν νέες οδηγίες από το ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα συντονισμού για
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το LLP/Erasmus).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Υπολογίζονται από την ημέρα

έναρξης του προγράμματος
Συμπληρώστε, σε συνεργασία με τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός/Σχολής σας και με Α Ακέραιοι μήνες στο Ίδρυμα Υποδοχής. Π.χ. Από
10.10.12 έως τις 15.02.13 είναι
βάση το τελικό Learning Agreement, το «Πιστοποι4 ακέραιοι μήνες.
ητικό Αναγνώρισης Σπουδών», στην Αίτηση-ΔήΑν οι μέρες που περισσεύουν
λωση Χρηματοδότησης (σελ. 3 της Αίτησης) γράμετά τον υπολογισμό των ακέφοντας τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε
ραιων μηνών είναι 10 ή λιγόστο Ίδρυμα Υποδοχής και τις μονάδες ECTS που Β
τερες η χρηματοδότησή σας γίαντιστοιχούν σε αυτά, τα μαθήματα του προγράμνεται μόνο για τους ακέραιους
μήνες.
ματος σπουδών σας στο Α.Π.Θ. στα οποία αντιστοιχούν τα παραπάνω μαθήματα, καθώς και τις
Αν οι μέρες που περισσεύουν
αντίστοιχες μονάδες ECTS.
μετά τον υπολογισμό των ακέραιων μηνών είναι 11 έως 16
Σε περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών σας Γ Επιπλέον μέρες στη χρηματοδότησή σας για
τους ακέραιους μήνες προστίστο Ίδρυμα Υποδοχής αφορά την εκπόνηση μέρους
θεται μισός μήνας ακόμη.
της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής σας εργασίας
ή της διδακτορικής σας διατριβής θα πρέπει, μετά
Αν οι μέρες που περισσεύουν
μετά τον υπολογισμό των ακέαπό συνεννόηση με την τριμελή συμβουλευτική
ραιων μηνών είναι 17 ή περισεπιτροπή ή τον επιβλέποντα καθηγητή σας, αντί Δ
σότερες στη χρηματοδότησή
για μαθήματα στο Πιστοποιητικό Αναγνώρισης
σας για τους ακέραιους μήνες
Σπουδών και στο Learning Agreement να περιπροστίθεται ένας μήνας ακόμη.
γράψετε σύντομα το αντικείμενο της εργασίας την
οποία πρόκειται να εκπονήσετε.

Φροντίστε να υπογραφούν τόσο η Αίτηση-Δήλωση Χρηματοδότησης όσο και η Δέσμευση Επιστροφής Χρηματοδότησης (στην περίπτωση μη μετακίνησης ή στην περίπτωση διαφοράς του
πραγματικού διαστήματος μετακίνησης με το προγραμματισμένο) από τον Συντονιστή ECTS και τον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο της διμερούς συμφωνίας στο πλαίσιο της οποίας έχετε επιλεγεί να μετακινηθείτε.
Καταθέστε την Αίτηση-Δήλωση Χρηματοδότησης στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας προκειμένου να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από το Γραμματέα και τον Πρόεδρο του
Τμήματος/Σχολής το «Πιστοποιητικό Σπουδών στην Ελλάδα» (σελ. 2 της Αίτησης), να υπογραφεί από
τον Πρόεδρο το «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών» (σελ. 3 της Αίτησης) και να συμπληρωθεί ο
αριθμός της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος/Σχολής σας η οποία επικυρώνει την αντιστοιχία και τη μελλοντική αναγνώριση των μαθημάτων που εσείς έχετε δηλώσει σε συνεργασία με τον
Συντονιστή ECTS.
Παραλάβετε την Αίτηση-Δήλωση Χρηματοδότησης από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας
πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Συνήθως η διεκπεραίωση της Αίτησης δεν καθυστερεί παρά μόνο λίγες εργάσιμες ημέρες. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση καθυστέρησης
διεκπεραίωσης και για να προλάβετε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο
Τμήμα μας, μπορείτε να ζητήσετε από τη Γραμματεία ένα φωτοαντίγραφο της Αίτησης προκειμένου να
το καταθέσετε στο Τμήμα μας.
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Συμπληρώστε στην Αίτηση – Εξουσιοδότηση Ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού τα στοιχεία
του τραπεζικού λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς (που είτε ήδη έχετε είτε ανοίγετε με την
ευκαιρία της μετακίνησής σας). Η κατάθεση της χρηματοδότησης θα γίνει απευθείας σε αυτόν τον
προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς και μόνον. Να έχετε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την
Τράπεζα (μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν εσάς.
Καταθέστε στο Τμήμα μας όλα τα παραπάνω έντυπα σωστά συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και
σφραγισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μέσα στις προβλεπόμενες κάθε φορά προθεσμίες.
Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το Τμήμα μας προχωρά στον έλεγχο και την επεξεργασία του συνόλου των εντύπων που αφορούν τη χρηματοδότησή σας και προωθεί τις Αιτήσεις και τις
Συμβάσεις προς υπογραφή από την αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Θ.
Περάστε από το Τμήμα μας προκειμένου να υπογράψετε τη Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας
για Σπουδές και να παραλάβετε ένα αντίτυπό της
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω Σύμβασης, μέσα σε 30 μέρες από τη στιγμή που θα
τεθεί σε ισχύ, θα σας καταβληθεί προπληρωμή που θα ισούται με το 80% του συνολικού ποσού
χρηματοδότησης που δικαιούστε με βάση την αρχικά προγραμματισμένη διάρκεια των σπουδών σας
στο Ίδρυμα Υποδοχής. Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης θα κατατεθεί με την επιστροφή σας από
το πρόγραμμα σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται
πιο κάτω (βλ. σελ 22).

Εντατικά Μαθήματα Γλωσσικής

5 Προετοιμασίας

Σε περίπτωση που θα μετακινηθείτε σε χώρα με λιγότερο
ομιλούμενη γλώσσα (εκτός δηλαδή τής Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ισπανικής-Castellano), έχετε τη δυνατότητα να
γνωρίσετε τη γλώσσα και τον πολιτισμό
της χώρας υποδοχής συμμετέχοντας
στα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα
Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses
και για συντομία EILCs).
Για τις διαδικασίες, τις προθεσμίες υποβολής
http://ec.europa.eu/education/erasmus/
doc902_en.htm
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αιτήσεων και τα προσφερόμενα προγράμματα μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Τμήματός μας, μπορείτε όμως να επισκεφτείτε και τον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια
επισκόπηση (http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=2&mn=69).

Πριν από την αναχώρησή σας

6 Προτού αναχωρήσετε για την περίοδο σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής στο πλαίσιο του προ-

γράμματος LLP/Erasmus για Σπουδές, βεβαιωθείτε ότι:

Έχετε παραλάβει από το Τμήμα μας τα έντυπα που
θα πρέπει να μας καταθέσετε, τόσο κατά τη διάρκεια
των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής όσο και μετά την
επιστροφή σας, και τα οποία φαίνονται στον πίνακα.

ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΙΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΙΣ
ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕΠ

Έχετε εκδώσει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης – ÂÂ Έκθεση Σπουδών
Ασθένειας η οποία σας εξασφαλίζει την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη στη χώρα υποδοχής. Αρμόδιος ÂÂ Βεβαίωση εγγραφής και ολoκλήρωγια την έκδοσή της, και κατά συνέπεια για τα απαραίτητα σης των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής
δικαιολογητικά, είναι ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο (Duration of Studies)
είστε ασφαλισμένοι (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, κλπ). Σε περίπτω- ÂÂ Supervisor’s Report
ση που για την έκδοση της παραπάνω Κάρτας χρειάζε- ÂÂ Χάρτης Erasmus
ται βεβαίωση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα LLP/
Erasmus για Σπουδές, το Τμήμα μας μπορεί να σας την
παρέχει. Εφόσον δεν είστε ασφαλισμένοι σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό
είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είτε από κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα
υποδοχής.
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Εφόσον φτάσετε και εγγραφείτε στο Ίδρυμα Υποδοχής θεωρείστε πλέον φοιτητές του, με αποτέλεσμα να είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τον κανονισμό λειτουργίας του. Ωστόσο, καθώς οι
σπουδές σας στο εξωτερικό εξακολουθούν να είναι κομμάτι των σπουδών σας στο Α.Π.Θ. και, καθώς
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus για Σπουδές, θα πρέπει να φροντίσετε να τηρείτε και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ιδιότητές σας ως φοιτητές του Α.Π.Θ. και
φοιτητές Erasmus.

1 Ακαδημαϊκά ζητήματα

Πριν από την αναχώρησή σας από το Α.Π.Θ., και εφόσον έχετε ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες μας,
έχετε συμπληρώσει, σε συνεργασία με τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός/Σχολής σας, τη Συμφωνία
Σπουδών (Learning Agreement), η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που σκοπεύετε να
παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Η επιλογή, όμως, αυτών των μαθημάτων θα πρέπει, επιπλέον, να κατατεθεί και να επικυρωθεί από το
Ίδρυμα Υποδοχής (δηλαδή να υπογραφεί από τον Συντονιστή του), και να φτάσει πάλι στα χέρια σας.
Η διαδικασία αυτή ποικίλει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.
Πολλά πανεπιστήμια σας ζητούν να στείλετε τη Συμφωνία Σπουδών μαζί με όλα τα δικαιολογητικά
που είναι απαραίτητα για την αρχική εγγραφή σας. Αν συμβεί αυτό, είτε το Ίδρυμα Υποδοχής σάς την
στέλνει πίσω υπογεγραμμένη, πριν καν φύγετε από την Ελλάδα, είτε την παραλαμβάνετε οι ίδιοι όταν
φτάσετε στο εξωτερικό.
Στα υπόλοιπα πανεπιστήμια, θα χρειαστεί να καταθέσετε τη Συμφωνία Σπουδών, αυτοπροσώπως, στο Γραφείο Erasmus, μόλις φτάσετε. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ειδοποιήσουν
να την παραλάβετε όταν θα είναι έτοιμη μετά από λίγες μέρες.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επικυρωμένη
Συμφωνία Σπουδών είναι απαραίτητη (τόσο για τη χρηματοδότηση, όσο και για την αναγνώριση των σπουδών
σας) και, γι’ αυτό, όταν θα την έχετε στα χέρια
σας με όλες τις απαραίτητες υπογραφές και
σφραγίδες, θα πρέπει να την καταθέσετε (στο
πρωτότυπο ή σκαναρισμένη) στο ΤΕΕΠ, το αργότερο ένα μήνα μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα
Υποδοχής.
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Παρόλα αυτά, υπάρχει η πιθανότητα μόλις εγγραφείτε στο Ίδρυμα Υποδοχής να διαπιστώσετε ότι είτε
δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες θέσεις στα προεπιλεγμένα από εσάς μαθήματα, είτε ότι δεν προσφέρονται τελικά, είτε ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων δεν ανταποκρίνεται στην αρχική περιγραφή που
είχατε υπόψη σας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη
Συμφωνία Σπουδών επιλέγοντας νέα μαθήματα μετά από συνεννόηση με τον Συντονιστή στο Ίδρυμα
Υποδοχής και τον Συντονιστή ECTS στο Τμήμα/Σχολή σας στο Α.Π.Θ..
Εφόσον έχετε καταλήξει στα μαθήματα αυτά, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Τροποποιήσεις
στη Συμφωνία Σπουδών (Changes to Learning Agreement) το οποίο μπορείτε να βρείτε είτε στο Ίδρυμα
Υποδοχής είτε στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πάρετε τις απαραίτητες
υπογραφές από το Ίδρυμα Υποδοχής και να μας στείλετε μέσω fax ή email αντίγραφο του παραπάνω
εντύπου ώστε να το προωθήσουμε στο Συντονιστή ECTS του Τμήματος/Σχολής σας για να εγκρίνει και
αυτός με τη σειρά του τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Εφόσον οι αλλαγές εγκριθούν και από τον Συντονιστή ECTS του Τμήματος/Σχολής σας, τότε ενημερώνεται και η Γραμματεία του Τμήματός/Σχολής
σας προκειμένου να λάβει υπόψη της τις σχετικές τροποποιήσεις κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης
που θα ακολουθήσει μετά την επιστροφή σας.
Πέρα από το ζήτημα της δήλωσης των μαθημάτων που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα
Υποδοχής, θα πρέπει να θυμάστε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα LLP/Erasmus αφορά την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών και, επομένως, θα πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται, όπως η παρακολούθηση μαθημάτων, η συμμετοχή σε εργαστήρια,
κτλ.
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, τόσο
με βάση τον κανονισμό λειτουργίας της πλειονότητας των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων όσο και με
βάση τις οδηγίες του προγράμματος LLP/Erasmus για Σπουδές, αποτελεί η συμμετοχή σας στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές. Η συμμετοχή σας σε αυτές επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής (επιτυχούς ή όχι), ώστε, αφενός, να δικαιούστε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση, και, αφετέρου,
να αναγνωριστεί η περίοδος των σπουδών σας στο εξωτερικό.

2

Πιστοποίηση έναρξης των σπουδών

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής θα πρέπει να
τηρείτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές. Οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές την οποία έχετε υπογράψει και, σε περίπτωση μη τήρησής τους, το Α.Π.Θ. διατηρεί το δικαίωμα
να σας ζητήσει την επιστροφή του συνολικού ποσού της υποτροφίας.
Στο πλαίσιο αυτό, αμέσως μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής,
και προκειμένου να επιβεβαιωθεί η τήρηση αυτών των υποχρεώσεων,
θα πρέπει να στείλετε στο Τμήμα μας, μέσα σε δύο το πολύ εβδομάδες
τα εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ÂÂ Αντίγραφο της βεβαίωσης διάρκειας των σπουδών σας στο Ίδρυμα
Υποδοχής (Duration of Studies), συμπληρωμένης, υπογεγραμμέ- Το Duration of Studies είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς επιβεβαιώνει την εγγραφή σας στο Ίδρυμα
Υποδοχής και αποτελεί το πρώτο
βήμα για την καταβολή της χρηματοδότησής σας.
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νης και σφραγισμένης στο κομμάτι που αφορά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα σπουδών.
ÂÂ Αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement), είτε έχετε κάνει αλλαγές (για τη σχετική διαδικασία βλ. πιο πάνω, Ακαδημαϊκά ζητήματα) είτε όχι, υπογεγραμμένης και σφραγισμένης
από το Ίδρυμα Υποδοχής.

3 Παράταση Σπουδών

Εφόσον η παραμονή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποδοτική υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε την παράταση της περιόδου σπουδών σας για μια ακόμη ακαδημαϊκή περίοδο (τρίμηνο ή εξάμηνο, ανάλογα με το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος
Υποδοχής). Αυτή η δυνατότητα σάς προσφέρετε εφόσον, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, έχετε φροντίσει τα παρακάτω:
ÂÂ Εχετε επιβεβαιώσει ότι η παράταση σπουδών αφορά περίοδο η οποία ακολουθεί αμέσως μετά
την τρέχουσα περίοδο σπουδών (συμπεριλαμβανομένων επίσημων αργιών και περιόδων εορτών)
ÂÂ Το διάστημα για το οποίο ενδιαφέρεστε αφορά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος και τελειώνει το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους
ÂÂ Έχετε εξασφαλίσει την έγκριση της παράτασης των σπουδών σας από το Ίδρυμα Υποδοχής
ÂÂ Έχετε επικοινωνήσει με το Τμήμα μας ζητώντας να σας στείλουμε σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο «Παράταση Σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής» (Prolongation of Studies)
ÂÂ Έχετε συμπληρώσει και υπογράψει, εσείς και ο Συντονιστής του Ιδρύματος Υποδοχής, το
παραπάνω έντυπο, καθώς και τη Συμφωνία Σπουδών για το διάστημα της παράτασης
και τα έχετε στείλει με email στο Τμήμα μας
Στη συνέχεια το Τμήμα μας θα ελέγξει την αίτησή σας, θα ενημερώσει την Εθνική Μονάδα για
το LLP/ERASMUS (Ι.Κ.Υ.) και τον Συντονιστή της Διμερούς Συμφωνίας στο Α.Π.Θ., θα ελέγξει την ύπαρξη
των απαραίτητων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της παράτασης και θα σας ενημερώσει σχετικά με
την έγκριση ή όχι της παράτασης των σπουδών σας. Εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί στο λογαριασμό
σας η ανάλογη χρηματοδότηση. Τέλος, με την επιστροφή σας από το Ίδρυμα Υποδοχής θα κληθείτε να
υπογράψετε τροποποίηση της σύμβασης για το επιπλέον διάστημα σπουδών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Supervisor’s Report
Duration of Studies
Learning Agreement(s)
Transcript(s) of Records
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Πριν από την αναχώρηση από το Ίδρυμα
4 Υποδοχής

Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα έντυπα τα οποία
θα πρέπει να συγκεντρώσετε λίγο πριν από την αναχώρησή σας
από το Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς με αυτά μόνο θα μπορέσετε να πιστοποιήσετε την περίοδο σπουδών σας και να προχωρήσετε στην αναγνώρισή της από το Τμήμα/Σχολή σας. Τα έντυπα είναι τα εξής:

ÂÂ Το Supervisor’s Report συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Μεγάλη προσοχή θα
πρέπει να δοθεί ιδίως στη συμπλήρωση των ημερομηνιών συμμετοχής σας στο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, καθώς είναι αυτές που το Τμήμα θα λάβει υπόψη του προκειμένου
να επαληθεύσει τη διάρκεια των σπουδών σας.
ÂÂ Το πρωτότυπο Duration of Studies, όπου θα αναφέρονται με ακρίβεια οι ημερομηνίες έναρξης
και λήξης των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Καλό είναι
οι ημερομηνίες στα Supervisor’s Report και Duration of Studies να ταυτίζονται, για να αποφύγετε
προβλήματα με τον υπολογισμό της χρηματοδότησής σας.
ÂÂ Την πρωτότυπη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) καθώς και οποιοδήποτε έντυπο Τροποποιήσεων (Changes to Learning Agreement) και επεκτάσεων υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.
ÂÂ Aντίγραφο του επισήμου εγγράφου που πιστοποιεί τη συμμετοχή σας στην προβλεπόμενη από
το Ίδρυμα Υποδοχής διαδικασία αξιολόγησης των σπουδών σας. Ανάλογα με το πρόγραμμα και τη
φύση των σπουδών σας στο εξωτερικό, αυτό το πιστοποιητικό θα είναι είτε Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records), σε περίπτωση που συμμετείχατε σε εξετάσεις, είτε Έκθεση Αξιολόγησης (Assessment Report), σε περίπτωση που πρόκειται για εκπόνηση μέρους ή συνόλου διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας, διδακτορικής διατριβής ή ερευνητικού προγράμματος
για το οποίο δεν προβλέπονται εξετάσεις. Σχετικό πρότυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα
.
του Τμήματός μας.
.
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Στο Α.Π.Θ. ξανά

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν! Πριν ξαναμπείτε στη ρουτίνα φροντίστε δύο σημαντικά θέματα:

1

Υπόλοιπο χρηματοδότησης

Αμέσως μόλις επιστρέψετε από το Ίδρυμα Υποδοχής και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα (οπωσδήποτε πριν από τις 30/09 τρέχοντος έτους), θα πρέπει να επισκεφθείτε το Τμήμα μας και να μας
καταθέσετε τα παρακάτω έντυπα:
ÂÂ Τα έντυπα που παραλάβατε από το Ίδρυμα Υποδοχής λίγο πριν την αναχώρησή σας και αναφέρονται παραπάνω (σελ. 20),
ÂÂ Την Έκθεση Σπουδών συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από εσάς,
Μετά την κατάθεση των παραπάνω εντύπων, το Τμήμα μας θα ελέγξει την περίοδο σπουδών σας στο
Ίδρυμα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στα Supervisor’s
Report και Duration of Studies και αφού τα αντιπαραβάλει με την περίοδο σπουδών για την οποία
πήρατε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:
ÂÂ Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, θα σας καταβάλει το υπολειπόμενο ποσό της
χρηματοδότησης
ÂÂ Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής ήταν μικρότερη
από την προγραμματισμένη -με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης-, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο ποσό και
είτε θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο,
είτε θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας ποσό μικρότερο από το αρχικά υπολογιζόμενο
είτε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε μέρος της πρώτης δόσης που έχετε ήδη λάβει
Για τον τρόπο υπολογισμού της χρηματοδότησης δες τον πίνακα στη σελίδα 15.
Εφόσον δεν καταθέσετε στο Τμήμα μας τα παραπάνω έντυπα, και κυρίως την Έκθεση Σπουδών και το
Supervisor’s Report, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου
της χρηματοδότησης την όποια έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.
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2

Αναγνώριση περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής

Το πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή
οποιουδήποτε Τμήματος/Σχολής του Α.Π.Θ. στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές πραγματοποιούν στο εξωτερικό όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στο «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών», το οποίο αποτελεί
μέρος της Αίτησης-Δήλωσης Χρηματοδότησης, και στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) και
όπως αυτές τροποποιούνται με το έντυπο Changes to Learning Agreement. Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις Συμφωνίες Σπουδών και, φυσικά, στην
περίπτωση που δεν έχετε επιτύχει στις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης.
Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών σας γίνεται από το αρμόδιο όργανο
του Τμήματος/Σχολής στο οποίο ανήκετε, ακόμη και στις περιπτώσεις που μετακινείστε μέσω διμερούς
συμφωνίας άλλου Τμήματος, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων βαθμολογίας που θα προσκομίσετε ή
θα στείλει το Ίδρυμα Υποδοχής μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας.
Με την επιστροφή σας η Γραμματεία του Τμήματος/
Σχολής στο οποίο ανήκετε εκδίδει πιστοποιητικό που
βεβαιώνει για κάθε μάθημα που επιλέξατε, παρακολουθήσατε και εξεταστήκατε με επιτυχία στο εξωτερικό, ότι
το μάθημα αυτό αναγνωρίστηκε, καθώς και τις μονάδες
ECTS που πιστωθήκατε και την βαθμολογία σας (Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Μαθημάτων). Το πιστοποιητικό
αυτό προωθείται επίσης στο Τμήμα μας και τοποθετείται στο φάκελό σας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ECTS;
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και
Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την αναγνώριση των σπουδών σου στο εξωτερικό. Για
κάθε μάθημα που θα ολοκληρώσεις με επιτυχία θα «πιστωθείς» έναν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων. Αυτό που «μετρούν»
οι μονάδες ECTS δεν είναι ούτε το περιεχόμενο ούτε η ποιότητα ενός μαθήματος,
αλλά ο κόπος που θα καταβάλεις προκειμένου να το παρακολουθήσεις ολοκληρωμένα, να μελετήσεις και να περάσεις τις εξετάσεις. Έτσι, τουλάχιστον θεωρητικά, θα έχεις
μάθει, θα έχεις καταλάβει και θα είσαι σε
θέση να κάνεις όσα προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών για το συγκεκριμένο μάθημα.
ÂÂ Μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε περίπου 25 - 30 ώρες δουλειάς και άρα σε ένα
τυπικό εξάμηνο πλήρους φοίτησης αντιστοιχούν 30 ECTS.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ECTS ΣΤΟ ΑΠΘ (DEPARTMENTAL COORDINATORS)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

yiannopo@enl.auth.gr
atsangal@enl.auth.gr

Ε. Γιαννοπούλου
Α. Τσαγγαλίδης

ΑΓΡΟΝΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

tsioukas@topo.auth.gr

Β. Τσιούκας

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

spirido@arch.auth.gr

Κ.-Β. Σπυριδωνίδης

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

mlazarid@bio.auth.gr

Μ. Λαζαρίδου

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

egrammat@frl.auth.gr
simgram@frl.auth.gr

Ε.-Χρ. Γραμματικοπούλου
Σ. Γραμμενίδης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ

kehagiat@gen.auth.gr

Α. Κεχαγιάς

sioupi@del.auth.gr
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
simdel@del.auth.gr

Α. Σιούπη
Σ. Δεληαννίδου

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

vavelidi@geo.auth.gr

Μ. Βαβελίδης

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

dimkarp@agro.auth.gr
manosb@agro.auth.gr

Δ. Καρπούζος
Β. Μάνος

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

aravanop@for.auth.gr
vass@for.auth.gr

Φ. Αραβανόπουλος
Β. Βασιλείου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε.

marijo@jour.auth.gr
livanios@jour.auth.gr
Baltzis@jour.auth.gr

Μ. Τζωαννοπούλου
Δ. Λυβάνιο
Α. Μπαλτζής

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

xenisax@vis.auth.gr
lavva@vis.auth.gr

Ξ. Σαχίνης
Σ. Λάββα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ tot@nured.auth.gr
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
mpapan@nured.auth.gr

Σ. Ταμπάκη
Μ. Παπανδρέου

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

chasapis@eng.auth.gr
mkriezis@auth.gr

Γ. Χασάπης
Ε. Κριεζής

ΘΕΑΤΡΟΥ

stavrak@thea.auth.gr

Α. Σταυρακοπούλου

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

nikmag@theo.auth.gr

Ν. Μαγγιώρος

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

agaki@med.auth.gr
itsinop@med.auth.gr

Β. Δρόσου-Αγακίδου
Ι. Τσινόπουλος

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

voutiras@hist.auth.gr

Ε. Βουτυράς

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

zosi@itl.auth.gr
boubara@itl.auth.gr

Ζ. Ζωγραφίδου
Κ. Μπουμπάρα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

thanouli@film.auth.gr

Ελ. Θανούλη

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

nikpap@vet.auth.gr
kadamama@vet.auth.gr

Ν. Παπαϊωάννου
Α. Αδαμαμά-Μωραϊτου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

theohari@auth.gr

Θ. Θεοχάρη-Αποστολίδη
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΡΟΙΑ

epapa@agro.auth.gr
Ε. Παπαδοπούλου
sxcocoli@plandevel.auth.gr Σ. Χατζηκοκόλη

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

seferlis@auth.gr

Π. Σεφερλής

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

emilios@mus.auth.gr
tsougras@mus.auth.gr

Α.-Β. Καμπουρόπουλος
Κ. Τσούγκρας

ΝΟΜΙΚΗΣ

nintze@law.auth.gr

Ν. Ιντζεσίλογλου

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

pissioti@dent.auth.gr
smaragda@dent.auth.gr

Αρ. Πισιώτης
Σ. Καββαδία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

kostos@econ.auth.gr

Στ. Κωστοπούλου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

marvakis@eled.auth.gr

Α. Μαρβάκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

amiliou@csd.auth.gr

Α. Μήλιου

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ipapageo@polsci.auth.gr

Ι. Παπαγεωργίου

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

avdelas@civil.auth.gr

Α. Αβδελάς

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

kyp@past.auth.gr

Κ. Παπαδημητρίου

ΤΕΦΑΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

galaz@phed.auth.gr

Χ. Γαλαζούλας

ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ

evaggeli@phed-sr.auth.gr

Χ. Ευαγγελινού

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

hadjipav@pharm.auth.gr

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

vasfynt@lit.auth.gr

Β. Φυντίκογλου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

akesidou@edlit.auth.gr
pan@thanassas.gr

Α. Κεσίδου
Π. Θανασάς

ΦΥΣΙΚΗΣ

paloura@auth.gr
erasmus@physics.auth.gr

Ε. Παλούρα

ΧΗΜΕΙΑΣ

varella@chem.auth.gr

Ε. Βαρέλλα

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

sonia@cheng.auth.gr

Α. Ζαμπανιώτου

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

kargop@psy.auth.gr
gonida@psy.auth.gr

Φ. Καργόπουλος
Σ. Ε. Γωνίδα

Σύμφωνα με την ελληνική νομθεσία, ο Συντονιστής ECTS
κάθε Τμήματος «ασχολείται με όλα τα πρακτικά και ακαδημαϊκά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων στο οικείο Τμήμα και παρέχει στους
φοιτητές του Τμήματος κάθε δυνατή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα ζητήματα μεταφοράς
ή συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων… βοηθά στη σωστή
συμπλήρωση των εντύπων αιτήσεων και των εκπαιδευτικών συμφωνιών και τους εξηγεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης». Γι’ αυτό σε όλα τα
στάδια της μετακίνησής σας μην παραλείψετε να συμβουλεύεστε και να ενημερώνετε τον Συντονιστή του Τμήματός
σας για τις επιλογές και τις αποφάσεις σας.
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Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus για Σπουδές;
Είναι ένα Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις
μέρος των σπουδών σου σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, να ζήσεις στο εξωτερικό, να κάνεις νέους φίλους, να γνωρίσεις διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθεις μια ξένη γλώσσα,
αλλά και να δημιουργήσεις νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών σου και την επαγγελματική
σου εξέλιξη.

Σε ποιους φοιτητές απευθύνεται ;
Σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών: προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, πρώτου και δεύτερου κύκλου (master, PhD).

Από ποιο έτος μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;
Θα πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών, εφόσον είσαι προπτυχιακός φοιτητής. Για τους μεταπτυχιακούς δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός.

Σε ποιες χώρες μπορώ να μετακινηθώ;
Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Νορβηγία, Λίχτενσταιν, Ισλανδία, Τουρκία, εφόσον υπάρχει σχετική διμερής συμφωνία που έχει υπογράψει το Τμήμα/Σχολή σου.

Για πόσο διάστημα μπορώ να μετακινηθώ;
Από τρεις (το λιγότερο) έως δώδεκα μήνες.

Το Τμήμα/Σχολή μου δεν έχει διμερή συμφωνία με το πανεπιστήμιο στο οποίο
θέλω να μετακινηθώ. Μπορώ να υποβάλω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
χρησιμοποιώντας συμφωνία άλλου Τμήματος/Σχολής;
Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι οι μετακινήσεις μέσω διμερών συμφωνιών άλλων Τμημάτων/Σχολών από
αυτό στο οποίο ανήκεις δεν συνιστώνται από το Τμήμα μας, καθώς παρουσιάζουν πολλά και πολύπλοκα προβλήματα στους επιλεγμένους φοιτητές και πολλές φορές καταλήγουν στην ακύρωση της σχεδιαζόμενης μετακίνησης. Είναι πολύ πιθανό το Ίδρυμα Υποδοχής να απορρίψει την αίτηση του φοιτητή
που επιθυμεί να μετακινηθεί μέσω άλλου Τμήματος, καθώς το πανεπιστήμιο του εξωτερικού μπορεί
να μην προσφέρει θέσεις -στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus- στο αντικείμενο σπουδών του
φοιτητή. Παρά τα προβλήματα αυτά, το ΤΕΕΠ δέχεται την εναλλακτική λύση «μέσω άλλων τμημάτων»
στις περιπτώσεις των τμημάτων του ΑΠΘ που δεν έχουν καμία ή έχουν ελάχιστες διμερείς συμφωνίες
με ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και στις περιπτώσεις που υπάρχουν θέσεις τμημάτων οι οποίες
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δεν έχουν καλυφθεί από τους φοιτητές τους. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει,
απαραίτητα, να υπάρχει μια ευρύτερη ακαδημαϊκή συνάφεια μεταξύ του Τμήματος στο οποίο ανήκεις
και του Τμήματος μέσω της συμφωνίας του οποίου επιθυμείς να μετακινηθείς. Σε κάθε περίπτωση, θα
πρέπει να επικοινωνήσεις ηλεκτρονικά, πριν την υποβολή της αίτησης, με το Ίδρυμα Υποδοχής, ώστε
να διερευνήσεις τα περιθώρια μετακίνησης με αυτόν τον τρόπο, και να μας ενημερώσεις σχετικά.

Αναγνωρίζεται η περίοδος Erasmus;
Βεβαίως. Βάσει της Συμφωνίας Σπουδών σου, το Ίδρυμά σου υποχρεούται να αναγνωρίσει τα
μαθήματα που παρακολούθησες με επιτυχία στο εξωτερικό.

Προβλέπεται γλωσσική προετοιμασία;
Βεβαίως. Πριν ή κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σου, μπορείς να παρακολουθήσεις εντατικά
μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας (ΕILCs) στην χώρα προορισμού (εφόσον η ομιλούμενη γλώσσα
της δεν χρησιμοποιείται ευρέως) και να επιδοτηθείς για αυτό (βλ. σελ. 16).

Το πανεπιστήμιο στο οποίο έχω επιλεγεί να μετακινηθώ προσφέρει γλωσσικά
μαθήματα προετοιμασίας (όχι EILC) τα οποία ξεκινούν πριν από την έναρξη
των μαθημάτων. Αν τα παρακολουθήσω, θα λάβω χρηματοδότηση για αυτή την
περίοδο;
Η περίοδος των μαθημάτων γλωσσικής προετοιμασίας τα οποία οργανώνονται από το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο θα μετακινηθείς μπορεί να συμπεριληφθεί στην περίοδο των σπουδών σου, για την
οποία χρηματοδοτείσαι, μόνο στην περίπτωση που το Ίδρυμα Υποδοχής προσφέρει ECTS μονάδες για
τα συγκεκριμένα μαθήματα και εφόσον μεταξύ της λήξης των μαθημάτων αυτών και της έναρξης των
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μεσολαβούν λίγες μόνο μέρες.

Τα γλωσσικά μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του
Ιδρύματος Υποδοχής, μπορούν να υπολογιστούν στο σύνολο των δηλωμένων
ECTS μονάδων;
Τα γλωσσικά μαθήματα αναγνωρίζονται μόνο στην περίπτωση που αυτά προσφέρονται και από το
Τμήμα/Σχολή σας και υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισής τους. Διαφορετικά το σύνολο των ECTS μονάδων υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα αυτά.

Τι κάνω στην περίπτωση που ενώ έχω επιλεγεί από το ΑΠΘ, τελικά αποφασίζω
να μη μετακινηθώ στο πλαίσιο του προγράμματος;
Η ακύρωση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές είναι δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσεις το Τμήμα μας, αρχικά με email
και στη συνέχεια καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση με τους λόγους της ακύρωσης της συμμετοχής σου.
Επίσης, θα πρέπει να ενημερώσεις για την συγκεκριμένη εξέλιξη τόσο τον Συντονιστή της διμερούς
συμφωνίας στο πλαίσιο της οποίας επιλέχθηκες όσο και το Ίδρυμα Υποδοχής, εφόσον είχες οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί τους.

Υπάρχει κάποια διαφορά σε περίπτωση που ακυρώσω τη συμμετοχή μου ενώ
έχω ήδη λάβει τη χρηματοδότηση;
Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν όλα τα παραπάνω και, επιπλέον, θα πρέπει να επιστρέψεις το σύνολο
του ποσού της χρηματοδότησης την οποία έχεις λάβει.
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Συχνές ερωτήσεις

Θα έχω κυρώσεις σε περίπτωση ακύρωσης;
Βασική συνέπεια της ακύρωσής σου θα είναι η απόκτηση μειονεκτήματος σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους σε περίπτωση νέας υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Ποιο είναι το σύνολο των ECTS μονάδων που θα πρέπει να έχω δηλώσει στη
Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement);
Εφόσον μετακινείσαι για ένα ακαδημαϊκό έτος, το σύνολο των ECTS μονάδων θα πρέπει να είναι το
λιγότερο 60, για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο 30 και για ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο 20.

Ποια έξοδα καλύπτει η χρηματοδότηση ERASMUS;
Η χρηματοδότηση ERASMUS δεν αποτελεί πλήρη υποτροφία. Καλύπτει μόνο ένα μέρος των εξόδων διαβίωσής σου στο εξωτερικό, ώστε να καλύπτεται η διαφορά του κόστους ζωής ανάμεσα στην
Ελλάδα και τη χώρα υποδοχής.

Αν είμαι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, θα λάβω κάποιο επιπλέον ποσό
χρηματοδότησης; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
Οι φοιτητές που είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας παίρνουν, εκτός από τη μηνιαία χρηματοδότηση που προβλέπεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής, ένα επιπλέον ποσό ανά μήνα, που αναφέρεται
στην ιστοσελίδα μας, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) προέρχονται από πολύτεκνη
οικογένεια με 4 τέκνα και πάνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα (μαθητές, φοιτητές,
σπουδαστές) και β) το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό κατά το πλέον
πρόσφατο οικονομικό έτος.

Αν είμαι μέλος οικογένειας με χαμηλό εισόδημα, θα λάβω κάποιο επιπλέον
ποσό χρηματοδότησης; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
Σε περίπτωση που το συνολικό εισόδημα της οικογένειάς σου το τελευταίο οικονομικό έτος δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό (π.χ. 6.000 ευρώ για το 2011-12), δικαιούσαι να λάβεις, εκτός από τη
μηνιαία χρηματοδότηση που προβλέπεται ανά χώρα υποδοχής, ένα επιπλέον ποσό ανά μήνα που
αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας.

Αν είμαι άτομο με κάποια αναπηρία, ποιο είναι το ποσό της μηνιαίας
επιχορήγησης που δικαιούμαι;
Εφόσον είσαι φοιτητής/τρια με αναπηρίες, έχεις επιλεγεί από το Α.Π.Θ. να συμμετέχεις στο πρόγραμμα Erasmus και, κατά τα λοιπά, πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής σου
στο πρόγραμμα, χορηγείται (μετά φυσικά τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, Αίτηση και Σύμβαση, όπως για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα) το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που έχει οριστεί για φοιτητές με αναπηρίες ανάλογα με τη χώρα προορισμού
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(σχετική κατάσταση θα βρείς στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας http://www.eurep.auth.gr/index.
php?lang=el&rm=2&mn=78).
Η χορήγηση του ποσού αυτού γίνεται κατά την κρίση του Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, πρέπει,
όμως, να βασίζεται σε ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα (Νοσοκομείο, Ι.Κ.Α., κ.λ.π.). Στην
ιστοσελίδα μας θα βρείτε τον κατάλογο των ασθενειών που χαρακτηρίζονται σοβαρές, συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση,
με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.
Εκτός από αυτό το γενικό μέτρο, που αφορά όλους τους αναπήρους και δεν έχει καταληκτική ημερομηνία, μπορεί να χορηγηθεί ειδική οικονομική ενίσχυση σε άτομα με σοβαρή αναπηρία που: i) η μετακίνησή τους συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος κινητικότητας και ii) το κόστος αυτό δεν μπορεί να
καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως εθνική χρηματοδότηση.
Η απόφαση για τη συμπληρωματική αυτή χρηματοδότηση λαμβάνεται από την ΕΜ/ΙΚΥ ύστερα από
εξέταση όλων των αιτήσεων που θα κατατεθούν σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα για το σκοπό αυτό
κεφάλαια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη καταληκτική ημερομηνία και την διαδικασία
υποβολής της αίτησης θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Έχω επιλεγεί να μετακινηθώ και δεν έχω λάβει ακόμη καμία ενημέρωση εκτός από
το nomination email. Τι πρέπει να κάνω;
Κατ’ αρχάς δεν πρέπει να ανησυχείς. Το Ίδρυμα Υποδοχής θα επικοινωνήσει μαζί σου σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη του εξαμήνου που πρόκειται να μετακινηθείς. Παρόλα αυτά,
καλό είναι να στείλεις εσύ ένα email στο Ίδρυμα Υποδοχής ώστε να υπάρχει μια επαφή
για ο,τιδήποτε χρειαστείς.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Νίκος Λιόλιος (2310995169
Δώρα Ζυγούρη (2310995438
Χρύσα Τριανταφυλλίδου (2310991336
Κατερίνα Τζουμπάρη (2310995306

Κτίριο Διοίκησης
“Κ. Καραθεοδωρή”
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11.00 - 13.30
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•

DEPARTMENT OF EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMMES

•

Erasmus Code: GTHESSAL01

•

Institutional Coordinator: Ioanna Georgiadou

