To Πρόγραμμα LLP/ERASMUS 2013-2014
Το πρόγραμμα LIP/Erasmus για σπουδές υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια
Βίου Μάθηση» 2007-2013, και περιλαμβάνει
1. Κινητικότητα για Σπουδές
2. Κινητικότητα για διδασκαλία και επιμόρφωση
Κινητικότητα για Σπουδές
Προσφέρεται για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συνεργαζόμενες χώρες Ισλανδία, Νορβηγία και
Τουρκία για περίοδο από τρεις έως και δώδεκα μήνες. Υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης
Πρακτικής Άσκησης.
Το Ίδρυμα Προέλευσης διασφαλίζει αναγνώριση της περιόδου σπουδών, των εξετάσεων και
κάθε είδους αξιολόγησης στο εξωτερικό, σε αντικατάσταση της αντίστοιχης περιόδου του
χώρου προέλευσης και χορηγεί αντίγραφο αναλυτικής Βαθμολογίας του εισερχόμενου
φοιτητή με την τοπική βαθμολογία, τις Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και την κατάταξη την
κατάταξη της βαθμολογίας.
Επιπλέον βοηθάει στη γλωσσική προετοιμασία για εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές
(EILC).
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα LLP/Erasmus έχουν φοιτητές/τριες, οι οποίοι:
 Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας που συμμετέχει
στο πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση».
 Είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν
ολοκληρώσει τουλάχιστον το 1ο έτος των σπουδών τους, βρίσκονται στο τρίτο ή
μεγαλύτερο εξάμηνο και δεν έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό
διδακτικών μονάδων και πιστωτικών μονάδων έτσι ώστε να μπορούν να αντικαταστήσουν
μέρος των σπουδών τους στο πανεπιστήμιο υποδοχής.
 Έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο
πανεπιστήμιο υποδοχής (βλ. συμπληρωματικά το κεφάλαιο Εντατικά Μαθήματα
Γλώσσας).
 Δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα σε άλλη φάση των σπουδών τους.
Δίδακτρα
 Στο πανεπιστήμιο υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής,
εξέταστρα κλπ., ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές επιβαρύνσεις για κάποιες
δαπάνες, όπως χρήση εξοπλισμού, συνδρομές σε φοιτητικούς συλλόγους κ.ά., εξίσου με
τους λοιπούς φοιτητές
 Εξακολουθούν να καταβάλλονται πλήρως στους εξερχόμενους φοιτητές εθνικές
υποτροφίες και δάνεια.

Συμπλήρωση αιτήσεων και δικαιολογητικά
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ). Οι ενδιαφερόμενοι
φοιτητές/τριες χρειάζεται να αρχίσουν τις διερευνητικές διαδικασίες από τις αρχές
Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους για μετάβαση στο εξωτερικό την επόμενη χρονιά.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες αποστέλλουν αρχικά ηλεκτρονικά την Αίτηση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ, www.eurep.auth.gr).
Καταθέτουν, έως την ημερομηνία που ανακοινώνεται στο ΤΕΕΠ (1ος όροφος κτιρίου
Διοίκησης) τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:
 Εκτυπωμένη την on-line Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στην αίτηση μπορούν να
δηλωθούν μέχρι τρεις επιλογές πανεπιστημίων από τις διμερείς συμφωνίες του ΤΕΠΑΕ.
 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης
ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα LLP/ERASMUS (η σχετική φόρμα υπάρχει
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ).
 Επίσημο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Γραμματείας για προπτυχιακούς
φοιτητές) ή βεβαίωση σπουδών (για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες).
 Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) Πιστοποιητικού Γλωσσικής Ικανότητας ή Βεβαίωση
Παρακολούθησης Ξένης Γλώσσας, στην οποία προσφέρονται τα μαθήματα στο
πανεπιστήμιο υποδοχής, επαρκούς επιπέδου.
Αξιολόγηση των αιτήσεων, κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των δηλωθέντων
πανεπιστημίων και των κριτηρίων τα οποία αποφασίστηκαν από τη Γεν. Συνέλευση του
ΤΕΠΑΕ, αρ. 3/12.01.2012 και αναφέρονται παρακάτω με σειρά προτεραιότητας:
1. Διδακτικές/Πιστωτικές Μονάδες που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος (από την
αναλυτική βαθμολογία)
2. Ακαδημαϊκή Επίδοση
3. Κίνητρα συμμετοχής του υποψηφίου (από το βιογραφικό του σημείωμα)
4. Έτος Σπουδών (προτιμώνται οι φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνο
των σπουδών τους)
5. Επίπεδο Σπουδών (προπτυχιακό)
6. Γνώση της Γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και επιλογής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ,
καθώς και του ΤΕΠΑΕ.
Η επιλογή από το Τμήμα μας δεν σημαίνει και υποχρεωτική επιλογή από το πανεπιστήμιο του
εξωτερικού, το οποίο θέτει κάθε χρόνο τα δικά του κριτήρια επιλογής και αξιολογεί με τη
σειρά του τις αιτήσεις.
Φοιτητές/τριες επιλέγονται κατά προτεραιότητα για Πανεπιστήμια των διμερών συμφωνιών
του ΤΕΠΑΕ ή και ως επιλαχόντες/επιλαχούσες σε θέσεις συμφωνιών άλλων τμημάτων του
ΑΠΘ, οι οποίες έμειναν κενές κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των αιτήσεων.

Μετά την επιλογή…
Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής αναγράφονται οι απαραίτητες πρώτες ενέργειες.
Συχνά τα ξένα πανεπιστήμια στέλνουν κατευθείαν στους επιλεγέντες φοιτητές/τριες mail με
αυτές τις πληροφορίες και τις προθεσμίες.
• Συμπληρώνεται και υποβάλλεται η Υποβολή Αίτησης (Application Form) σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή-όλες οι φόρμες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ξένου πανεπιστημίου.
• Στοιχεία και προτάσεις για τη στέγαση υπάρχουν επίσης σε αυτή την ιστοσελίδα, είτε για
δωμάτια/διαμερίσματα, είτε για δωμάτια σε εστίες του πανεπιστημίου, οπότε και
συμπληρώνεται η Αίτηση Στέγασης (Accomodation Form).
• Ορισμένα ξένα πανεπιστήμια μπορεί να ζητούν Βεβαίωση της Επιλογής από το ΑΠΘ, την
οποία εκδίδει το ΤΕΕΠ και αντίγραφο της Αναλυτικής Βαθμολογίας, η οποία εκδίδεται
από τη Γραμματεία του Τμήματός μας.
• Το πιο ουσιαστικό έντυπο, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί είναι η Συμφωνία Σπουδών
(Learning Agreement). Υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής, αλλά και στην
ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ.

Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement)
Οι φοιτητές/τριες καταρτίζουν ένα ατομικό πρόγραμμα σύμφωνα με το στάδιο εξέλιξης των
σπουδών τους, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και την ένταξη στο κύριο πρόγραμμα των
σπουδών τους στο ΑΠΘ.
Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να καλύπτει:
60 ECTS για ένα ακαδημαϊκό έτος
30 ECTS για ένα εξάμηνο
20 ECTS για ένα τρίμηνο
Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού, γίνεται από τους φοιτητές/τριες προσεκτική
έρευνα των μαθημάτων, του περιεχομένου τους και των ECTS τους στον οδηγό σπουδών της
ιστοσελίδας του ξένου πανεπιστημίου και συζήτηση με την συντονίστρια ECTS του Τμήματος
Επιδιώκονται μαθήματα σε αντιστοιχία με τα μαθήματα του Τμήματος, αλλά μπορούν να
επιλεγούν μαθήματα στο ξένο πανεπιστήμιο, τα οποία δεν θα αντιστοιχηθούν, ωστόσο θα
συμπεριληφθούν στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), το οποίο δίνεται στο
τέλος των σπουδών. Μπορεί να σας προταθούν αλλαγές ή αντικαταστάσεις ορισμένων
μαθημάτων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αντιστοίχιση των μαθημάτων, που θα
παρακολουθήσετε και στα οποία θα εξετασθείτε στο εξωτερικό, με αυτά του προγράμματος
του Τμήματός μας για να γίνει τελικά η αναγνώρισή τους.
Για την αναγνώριση των μαθημάτων μετά το τέλος των σπουδών, ο αντίστοιχος διδάσκον από
το ΤΕΠΑΕ ελέγχει το περιεχόμενο των μαθημάτων του ξένου πανεπιστημίου που έχουν
επιλεγεί για αντιστοίχιση και υπογράφουν για την αναγνώριση τους μετά την επιτυχή
εξέταση στο ξένο πανεπιστήμιο.
Ελέγχεται επίσης το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον υπάρχει στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Εάν το ξένο πανεπιστήμιο δεν έχει μαθήματα Πρακτικής Άσκησης ή εάν υπάρχουν και ο
φοιτητής/τρια δεν τα επιλέξει και παρακολουθήσει, μπορεί να προκύψει καθυστέρηση
σπουδών, καθώς θα πρέπει να αναπληρωθούν από τον φοιτητή/τρια με τη σειρά που
διδάσκονται στο ΤΕΠΑΕ.

Η συμφωνία σπουδών υπογράφεται από τον συντονιστή προγράμματος ECTS, υποβάλλεται
στο ΤΕΕΠ και υπογράφεται από τον Συντονιστή του ΑΠΘ.
Στη συνέχεια όλα τα απαιτούμενα συμπληρωμένα έντυπα στέλνονται στο Ίδρυμα Υποδοχής,
σύμφωνα με τον τρόπο που αυτό υποδεικνύει –mail, ταχυδρομικά ή και τα δύο-, ενώ
αντίγραφο της συμφωνίας σπουδών κατατίθεται και ΤΕΕΠ και το γραφείο Erasmus ΤΕΠΑΕ.
Χρηματοδότηση
Το πρόγραμμα LIP/ERASMUS προβλέπει χορήγηση μηνιαίας χρηματοδότησης για την κάλυψη
των έκτακτων αναγκών των σπουδών στο εξωτερικό.
Το ύψος του ποσού καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα –ΙΚΥ- για το πρόγραμμα, και
εξαρτάται από το κόστος ζωής στη χώρα υποδοχής.
Μετά την έγκριση της επιλογής τους, οι φοιτητές/τριες καλούνται να κάνουν τις ακόλουθες
ενέργειες, ύστερα από την παραλαβή των σχετικών εγγράφων από το ΤΕΕΠ:
• Συμπλήρωση της Αίτησης-Δήλωσης Χρηματοδότησης, με τις ακριβείς ημερομηνίες
έναρξης μαθημάτων και λήξης της εξεταστικής περιόδου στο Ίδρυμα Υποδοχής. Τα πεδία
«μήνες διάρκειας των σπουδών» και «ποσό χρηματοδότησης» συμπληρώνονται από το
ΤΕΕΠ.
• Συμπλήρωση σε δύο αντίτυπα της Σύμβασης Υποτροφίας Κινητικότητας για Σπουδές με
τις ακριβείς ημερομηνίες.
• Συμπλήρωση του Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Σπουδών, σε συνεργασία με την
συντονίστρια ECTS του Τμήματός και με βάση την τελική Συμφωνία Σπουδών.
• Συμπλήρωση της Δέσμευσης Επιστροφής Χρηματοδότησης σε περίπτωση μη
μετακίνησης ή διαφοράς στο πραγματικό διάστημα μετακίνησης από το
προγραμματισμένο.
• Με το έντυπο Αίτηση-Εξουσιοδότηση Ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού
επιβεβαιώνεται στην Τράπεζα Πειραιώς τυχόν ήδη υπάρχον τραπεζικός σας λογαριασμός
ή το άνοιγμα νέου στο όνομά σας.
• Κατάθεση στο ΤΕΕΠ όλων των παραπάνω εντύπων, συμπληρωμένων, υπογεγραμμένων
και σφραγισμένων.
Τα έντυπα αυτά υπογράφονται, κατά περίπτωση, από τον υπεύθυνο της διμερούς
συμφωνίας, την συντονίστρια ECTS, την πρόεδρο του Τμήματός μας.
Εντατικά Μαθήματα Γλώσσας
Σε ορισμένες χώρες υποδοχής προσφέρονται τα μαθήματα γλώσσας Erasmus Intensive
Language Courses και για συντομία EILCs, κυρίως στις χώρες με σπανιότερα διαδεδομένη
γλώσσα. Οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ.
Έναρξη των σπουδών
Τηρούνται οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
LIP/ERASMUS, οι οποίες αναφέρονται στη Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας, που έχουν
υπογράψει στο ΑΠΘ.
Μετά την άφιξή στο Ίδρυμα Υποδοχής στέλνουν, εντός δύο εβδομάδων, στο ΤΕΕΠ:
 Αντίγραφο της Βεβαίωσης Διάρκειας Σπουδών (Duration of Studies) για την εγγραφή
στο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο.



Αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement),υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο από το Ίδρυμα Υποδοχής.

Επέκταση ή αλλαγή της Συμφωνίας Σπουδών
Ο φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να κάνει επέκταση ή αλλαγή σε ορισμένα μαθήματα της
Συμφωνίας Σπουδών, όταν φθάσει στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον εκεί συντονιστή ECTS και την συντονίστρια ECTS του
ΤΕΠΑΕ και ενημερώνεται ο υπεύθυνος της διμερούς συμφωνίας. Το έντυπο της αλλαγής
στέλνεται επισήμως από το ξένο πανεπιστήμιο στο ΤΕΕΠ, το οποίο το προωθεί στο Τμήμα μας
για να εγκριθεί και υπογραφεί και να αποσταλεί μέσω ΤΕΕΠ και πάλι στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Παράταση σπουδών
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ζητήσουν παράταση της παραμονής τους στο Ίδρυμα Υποδοχής
για μία ακόμη τρίμηνη ή εξάμηνη ακαδημαϊκή περίοδο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους με λήξη
την 30ή Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική έγκριση αρχικά του ξένου πανεπιστημίου και εφόσον
η επίδοσή του στα μαθήματα ήταν ικανοποιητική και με τη σύμφωνη γνώμη των υπεύθυνων
του Τμήματός μας.
Επικοινωνεί με το ΤΕΕΠ και του στέλνεται ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο Παράτασης Σπουδών
στο Ίδρυμα Υποδοχής (Prolongation of Studies), το οποίο συμπληρώνεται, υπογράφεται από
τον φοιτητή/τρια και τον συντονιστή του εκεί Ιδρύματος και στέλνεται με mail στο ΤΕΕΠ.
Ελέγχεται η αίτηση, ενημερώνεται η Εθνική Ομάδα-ΙΚΥ, εξετάζεται η ύπαρξη των σχετικών
κονδυλίων για την υποτροφία, ενημερώνονται η συντονίστρια ECTS και ο υπεύθυνος της
διμερούς συμφωνίας. Η αίτηση μπορεί να εγκριθεί με ή χωρίς περαιτέρω χρηματοδότηση.
Ακολουθεί η ενημέρωσή σας και η επιλογή των μαθημάτων της παράτασης για τη νέα
Συμφωνία Σπουδών, όπως παραπάνω.
Οι ενέργειες αυτές πρέπει να γίνουν ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση της αρχικής εγκεκριμένης
περιόδου.
Μετά την επιστροφή σας υπογράφεται Τροποποίηση της Σύμβασης για το επιπλέον
διάστημα σπουδών.
Πριν από την επιστροφή
Συγκεντρώνονται από τον φοιτητή/τρια τα εξής απαραίτητα έγγραφα:
 Supervisor’s Report, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με ακριβή
αναφορά στις ημερομηνίες συμμετοχής σας στο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος
Υποδοχής.
 Duration of Studies, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με τις ημερομηνίες έναρξης
και λήξης των σπουδών σας εκεί, οι οποίες πρέπει να συμφωνούν με το παραπάνω
έγγραφο.
 Το πρωτότυπο Learning Agreement και τυχόν έντυπο Changes to Learning Agreement
ή Παράτασης, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.
 Αντίγραφο του επίσημου εγγράφου για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία
αξιολόγησης των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, είτε Αναλυτική Βαθμολογία
από εξετάσεις (Transcript of Records), είτε Έκθεση Αξιολόγησης (Assessment Report)
σε
περίπτωση
εκπόνησης
μέρους
ή
συνόλου
εργασίας

διπλωματικής/μεταπτυχιακής/διδακτορικής διατριβής/ερευνητικού προγράμματος.
Το πρότυπο του εγγράφου υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ.
Μετά την επιστροφή
Μόλις επιστρέψουν οι φοιτητές/τριες ή το αργότερο σε ένα μήνα και οπωσδήποτε πριν από
τις 30.9 του τρέχοντος έτους πρέπει να καταθέσουν στο ΤΕΕΠ τα:
 Έντυπα από το Ίδρυμα Υποδοχής (βλ. παραπάνω).
 Έκθεση σπουδών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους φοιτητές/τριες.
 Ατομική Βεβαίωση Παραλαβής Υποτροφίας για Σπουδαστές, συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη από τους φοιτητές/τριες.
Προβλέπεται και εξασφαλίζεται η πλήρης αναγνώριση των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής,
καθώς τα τμήμα του ΑΠΘ δεσμεύεται για αυτό, σύμφωνα με όσα δηλώνονται στα σχετικά
έγγραφα –Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών, Αίτηση-Δήλωση Χρηματοδότησης και
Συμφωνία Σπουδών/Αλλαγές στη Συμφωνία Σπουδών.
Δεν αναγνωρίζονται μαθήματα, τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στα παραπάνω έγγραφα
και βέβαια αυτά στα οποία δεν υπήρξε επιτυχία στις προβλεπόμενες εξετάσεις του Ιδρύματος
Υποδοχής.
Μετά την κατάθεση από τους φοιτητές/τριες στη Γραμματεία του ΤΕΠΑΕ της Αναλυτικής
Βαθμολογίας (Transcript of Records) του Ιδρύματος Υποδοχής, εκδίδεται Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης Μαθημάτων με τη βαθμολογία σας και τις μονάδες ECTS.
Το πιστοποιητικό αυτό εγκρίνεται από τη Γεν. Συνέλευση του Τμήματος και κατατίθεται και
στο ΤΕΕΠ.
Erasmus Placement
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο φοιτητές/τριες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί,
μπορούν να εργασθούν σε διάφορους φορείς, οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα,
κλπ., ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε χώρους εργασίας σχετικούς με το
περιεχόμενο των σπουδών τους, να κατανοήσουν την οικονομική και κοινωνική διάσταση του
επαγγέλματος, να γνωρίσουν καλύτερα τη γλώσσα και τον πολιτισμό άλλων χωρών, να
έρθουν σε επαφή με οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα κ.ά.
Ανάλογα με τις αποφάσεις των τμημάτων είναι δυνατόν:
 το Erasmus Placement να αντικαταστήσει ή όχι την πρακτική άσκηση ενός φοιτητή/τριας
ή μέρος αυτής, που υποχρεούται να κάνει στα πλαίσια των σπουδών του).
 με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος να αποδοθούν ECTS ή όχι στον
φοιτητή/τρια.
 να αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).
Το πρόγραμμα υποστηρίζει την απόδοση πιστωτικών μονάδων στον φοιτητή/τρια και την
αναγραφή στο Παράρτημα Διπλώματος.
Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/placement_en.htm)

