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1. Περίοδος κινητικότητας 

ERASMUS
Διεύρυνση κινητικότητας προς 

και από Τρίτες χώρες  

(αποκεντρωμένη δράση)

2. Κινητικότητα με σκοπό την 

απόκτηση κοινού τίτλου 

σπουδών – συνεργασίες 
μεταξύ ιδρυμάτων της ΕΕ με 

ιδρύματα εκτός ΕΕ με σκοπό τη 

προσέλκυση υψηλού επιπέδου 

φοιτητών

3. Φοιτητικά δάνεια 
Για την ενίσχυση της 

κινητικότητας φοιτητών για 

σπουδές στην Ευρώπη

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές &
πρακτική άσκηση, 

κινητικότητα προσωπικού για 

διδασκαλία/επιμόρφωση
Διεύρυνση κινητικότητας 

προς/από τις Τρίτες χώρες 
(σχετική δράση του ERASMUS MUNDUS)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

200.000 φοιτητές αναμένεται να 

επωφεληθούν

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(σχετική δράση ERASMUS MUNDUS)

Συνολικός προϋπολογισμός: 14,7 δις € για 7 χρόνια



ΟΦΕΛΗ 

Ανάπτυξη   δεξιοτήτων

 Ανοίγουν οι ορίζοντες των φοιτητών-επαγγελματικοί και 

προσωπικοί

 Βελτιώνονται οι γλωσσικές δεξιότητες τους

 Μαθαίνουν να ανταπεξέρχονται σε δυσκολίες

 Απόκτηση διαπολιτισμικών γνώσεων

Ενισχύεται η απασχολησιμότητα





KTH, 
Stockholm

Επίκουρος Καθηγητής στο KTH!



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

• Η διαδικασία επιλογής πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, 

αμεροληψία, να είναι τεκμηριωμένη και να δημοσιοποιείται.

• Τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να είναι γνωστά εκ των 

προτέρων στους μετακινούμενους  και να αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του ιδρύματος.



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

• Αποδεδειγμένη βασική γνώση της γλώσσας στην οποία διδάσκονται

τα μαθήματα στο ίδρυμα υποδοχής.

• Επιτυχής εξέταση στα μαθήματα κορμού των δύο πρώτων χρόνων.

• Καλή επίδοση. Ελάχιστος μέσος όρος 6.5 σε 10 μαθήματα κορμού.

• Δεν έχει υπάρξει παράβαση/παρατυπία κατά τη διάρκεια της

φοίτησης του φοιτητή η οποία έχει απασχολήσει τη Γενική

Συνέλευση του Τμήματος.



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Με βάση τη βαθμολογία που προκύπτει ως ένα σταθμισμένο άθροισμα:

1. Γενική βαθμολογία: μέσος όρος βαθμού * 0,2

2. Βαθμολογία μαθημάτων κορμού: μέσος όρος βαθμού* 0,3

3. Μονάδες ΕCTS: (10 * αριθμός ECTS/240) * 0,25

(Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 240 ECTS)

4. Ερευνητικό έργο: Αριθμός δημοσιεύσεων * 0,2

5. Ενεργή συμμετοχή σε εργαστήριο (για το οποίο απαιτείται βεβαίωση από 

μέλος ΔΕΠ) * 0,05

Θα δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που μετακινούνται για πρώτη φορά.

 Διαφορετική κατάταξη γι αυτούς που μετακινούνται για πρακτική άσκηση



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Με βάση τη βαθμολογία που προκύπτει ως ένα σταθμισμένο άθροισμα:

1. Γενική βαθμολογία: μέσος όρος βαθμού * 0,3

2. Ερευνητικό έργο: Αριθμός δημοσιεύσεων * 0,5

3. Ενεργή συμμετοχή σε εργαστήριο (για το οποίο απαιτείται 

βεβαίωση από μέλος ΔΕΠ) * 0,1

4. Διακρίσεις: Αριθμός βραβείων * 0.1

 Διαφορετική κατάταξη γι αυτούς που μετακινούνται για πρακτική άσκηση



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

• Ακαδημαϊκός υπεύθυνος ανά τμήμα

• Εξουσιοδοτημένος να εγκρίνει συμφωνίες μάθησης & τροποποιήσεις

• Εγγύηση πλήρους αναγνώρισης

• Kαθοδήγηση φοιτητών πριν από την μετακίνηση για τη

συμπλήρωση συμφωνίας μάθησης για σπουδές/πρακτική άσκηση

• Με την επιστροφή του φοιτητή, μεταφορά των πιστωτικών μονάδων

που αποκτήθηκαν

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στον φάκελο του φοιτητή,

αναγνώριση, αναφορά στο παράρτημα διπλώματος



ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Σε όλους τους κύκλους Σπουδών της Ανώτατης

Εκπαίδευσης:

Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό επίπεδο

+ πρόσφατοι απόφοιτοι μπορούν να μετακινηθούν για

πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής

τους

• Για Σπουδές: 3 -12 μήνες

• Για Πρακτική Άσκηση: 2 -12 μήνες

Κάθε φοιτητής μπορεί να ωφεληθεί μέχρι 12 μήνες ανά 

κύκλο σπουδών



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Για πτυχιακή: Να έχουν οριστεί επόπτες της πτυχιακής τόσο στο

τμήμα μας, όσο και στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Για μαθήματα:

1. Να επιλέξουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο

ίδρυμα υποδοχής σε συνεργασία με τους καθηγητές του

τμήματος μας που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο των

επιλεγμένων μαθημάτων.

2. Να συμπληρωθεί η φόρμα εισήγησης με την αντιστοίχιση των

μαθημάτων που έχουν επιλεχθεί σε μαθήματα του τμήματος.

Επικοινωνία του φοιτητή με την κα Ήβη Σπανάκη.

Η παραπάνω διαδικασία συντονίζεται από τον ακαδημαϊκά υπεύθυνο του

προγράμματος.



ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Κατά την διάρκεια της κινητικότητας: Αλλαγές στο προτεινόμενο 

συμφωνηθέν πρόγραμμα σπουδών πραγματοποιούνται μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου θεωρούνται αναγκαίες 

Μετά την περίοδο κινητικότητας:

• Αναλυτική βαθμολογία: εξασφαλίζει αυτόματη αναγνώριση μαθημάτων 

στα οποία έχει επιτύχει ο φοιτητής

• Πιστοποιητικό Αναγνώρισης 

• Βεβαίωση πρακτικής άσκησης: Περίοδος πρακτικής, τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, αναλυτικό πρόγραμμα με τα καθήκοντα τα οποία είχε 

αναλάβει ο φοιτητής, αξιολόγηση από το φορέα /εκπαιδευτή 

• Εκθέσεις φοιτητών και προσωπικού ΜΕΣΩ MOBILITY TOOL



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πρόσφατοι απόφοιτοι μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση: 

 Η επιλογή των αιτήσεων τους καθώς και η υπογραφή της 

Συμφωνίας Μάθησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά το 

τελευταίο έτος της φοίτησης τους

 Αναγνώριση της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων: 

Πιστοποιητικό / Βεβαίωση πρακτικής άσκησης από την 

Επιχείρηση, Europass

 20 ECTS για πρακτική άσκηση διάρκειας 3 μηνών



ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

• Μαθήματα που έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής &

βρίσκονται στον κατάλογο μαθημάτων του συμφωνητικού που έχει

συνάψει ο φοιτητής θα αναγνωριστούν.

• Η πτυχιακή εργασία που ολοκληρώθηκε με επιτυχία αναγνωρίζεται

μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του επόπτη που έχει οριστεί στο

Ίδρυμα Αποστολής. Ο βαθμός της πτυχιακής καθορίζεται από την

αρμόδια επιτροπή αναγνώρισης.

• Μαθήματα ή πτυχιακές εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 

στο Ίδρυμα Υποδοχής θα ελέγχονται από αρμόδια επιτροπή που 

αποτελείται από τον Συντονιστή του προγράμματος ERASMUS ως 

εισηγητή και τρία μέλη ΔΕΠ του τμήματος



ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μηνιαία επιχορήγηση του φοιτητή (1 μήνας = 30 ημέρες)

Τρεις κατηγορίες χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανάλογα με το 

κόστος ζωής:

1. Υψηλό κόστος ζωής: 500 Ευρώ

FR, IT, UK, AT, FI, SE, DK, IE, NO, LI, CH

1. Μεσαίο κόστος ζωής: 450 Ευρώ 

ES, DE,TR, NL,BE,CZ, PT, GR, SI, HR, LU, CY, IS

1. Χαμηλό κόστος ζωής: 400 Ευρώ 

PL, RO, HU, LT, SK, BG, LV, EE, MT



ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ

Τρεις κατηγορίες χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανάλογα με 

το κόστος ζωής:

 Υψηλό κόστος ζωής: 600 Ευρώ

FR, IT, UK, AT, FI, SE, DK, IE, NO, LI, CH

 Μεσαίο κόστος ζωής: 550 Ευρώ 

ES, DE,TR, NL, BE, CZ, PT, GR, SI, HR, LU, CY, IS

 Χαμηλό κόστος ζωής: 500 Ευρώ 

PL, RO, HU, LT, SK, BG, LV, EE, MT



Άτομα με αναπηρίες: Τα Ιδρύματα αιτούνται στην Εθνική Μονάδα για

επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να μετακινήσουν άτομα με

αναπηρίες.

Άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:  λαμβάνουν 

επιπλέον της μηνιαίας επιχορήγησης 100€/ μήνα

Δεν ισχύει το ίδιο για τους φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική 

άσκηση

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ



ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

• Κατάθεση στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της αίτηση με τα 

δικαιολογητικά: μέσα Φεβρουαρίου 2018.

• Αφορά την περίοδο 1 Ιουλίου 2018 – 30 Σεπτεμβρίου 

2019 

• Η προθεσμία είναι κοινή και για μετακινήσεις για 

σπουδές και για μετακινήσεις για πρακτική άσκηση.



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

• Καταλήγετε στους φορείς προτίμησής σας & 

αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, και αίτημα 

να σας δεχτούν για εθελοντική εργασία-πρακτική, για 

την οποία δεν χρειάζεται να σας πληρώσουν ή να σας 

ασφαλίσουν. 

• Κατάθεση στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της αίτηση με 

τα δικαιολογητικά: μέσα Φεβρουαρίου.

• Προθεσμία ανεύρεσης φορέα Πρακτικής Άσκησης: 30  

Ιουνίου. Προθεσμία γνωστοποίησης στο γραφείο 

Διεθνών Σχέσεων της αποδοχής από το φορέα: 30 

Ιουνίου. 



Φοιτητές

• 2 εξερχόμενους, για 3 μήνες ο καθένας

• 1 εισερχόμενος

Για επιμόρφωση (καθηγητές)

• 2 εξερχόμενους, από 20 μέρες ο καθένας 

• 1 εισερχόμενος, για 10 μέρες

Συμφωνία με την Ιατρική 

Σχολή του Harvard 



Προοπτικές επισύναψης παρόμοιων συμφωνιών και με 

άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού



ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

2016-17 

3 εξερχόμενοι φοιτητές για σπουδές 

1 εισερχόμενος για πρακτική & 9 εισερχόμενοι για σπουδές

Τρέχον εξάμηνο 2017-18 

1 εξερχόμενο για πρακτική & 2 εξερχόμενους για σπουδές 

8 εισερχόμενοι



ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΣ



ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΣ (συνέχεια)



“Μέσα από το πρόγραμμα Erasmus γνώρισα έναν ακαδημαϊκά & 

πολιτισμικά νέο, για εμένα, “κόσμο”. Παρακολούθησα νέα μαθήματα που 

δεν διδάσκονται στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, ΠΚ, ακούγοντας 

νέες, άγνωστες μέχρι τότε για εμένα ιδέες & απόψεις και έκανα πολλούς 

νέους φίλους από διαφορετικές χώρες, με τους οποίους πέρασα πολλές 

αξέχαστες στιγμές. Συνοψίζοντας, εξαιτίας του Erasmus νιώθω (και είμαι) 

πλουσιότερος σε εμπειρίες ζωής, γνώσεις και φίλους. “

Αντώνιος Ψιστάκης
Προορισμός: Σουηδία Πανεπιστήμιο/Σχολή: Chalmers University of Technology

Χρον. Διάστημα: Ιανούαριος 2017—Ιούνιος 2017 (κατά το τέταρτο έτος 

σπουδών) 



Περισσότερες πληροφορίες  http://www.uoc.gr/intrel/

http://www.uoc.gr/intrel/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=448&lang=el

http://www.uoc.gr/intrel/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=448&lang=el


Αύξηση κινητικότητας

2 εκατομμύρια φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα μετακινηθούν και 

θα λάβουν επιχορήγηση

Προϋπολογισμός της κινητικότητας 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση: +40%

63% του συνολικού 

προϋπολογισμού του 

προγράμματος ERASMUS+ 

θα διατεθεί στη κινητικότητα



On-line γλωσσική 

υποστήριξη

– Προσφέρονται on line μαθήματα σε πέντε βασικές γλώσσες 

(Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, 

Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά) 

– Αξιολόγηση πριν και μετά το τέλος της κινητικότητας των 

μετακινούμενων

– Συλλέγονται δεδομένα και παρακολουθείται η πρόοδος



Καλύτερη ποιότητα 
στην κινητικότητα

Γλωσσική 

υποστήριξη

– Γλωσσική προετοιμασία μετακινούμενων για τις υπόλοιπες 

γλώσσες θα καλύπτεται μέσω του κονδυλίου της 

οργανωτικής υποστήριξης

– Δέσμευση ότι θα παρέχεται: Γλωσσική υποστήριξη στους 

εξερχόμενους & εισερχόμενους μετακινούμενους



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

• Χρήση ECTS ή αντίστοιχου συστήματος 

• Εφαρμογή οδηγού ECTS (επικαιροποίηση το 2014)

• Ετήσιος οδηγός σπουδών-ιστοσελίδα ιδρύματος

• Συμφωνία Μάθησης-αναλυτική βαθμολογία

• Έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος



 ~ 135.000 φοιτητές & προσωπικό αναμένεται να μετακινηθεί

 Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους κανόνες του προγράμματος

 Τα ποσά  επιχορήγησης των φοιτητών και του προσωπικού θα 
προσαρμοστούν για να καλυφθούν οι επιπλέον δαπάνες ταξιδίου &  
διαβίωσης

 Η ποιότητα της κινητικότητας: Η Συμφωνία Ιδρυμάτων με τις Τρίτες χώρες 
θα εμπεριέχει τις αρχές του Πανεπιστημιακού Χάρτη Ανώτατης 
Εκπαίδευσης

 Ξεχωριστός προϋπολογισμός

Διεύρυνση της κινητικότητας από/προς τις Τρίτες Χώρες στο 

πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης



ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

• Εγγραφή στο σύστημα URF. Ιδιαίτερα σημαντικός PIC code

• Αίτηση χρηματοδότησης προς την Εθνική Μονάδα για

Κινητικότητα (e-form) στις 17/03/2014, για στρατηγικές

συμπράξεις 30/04/2014

• Στην αίτηση για κινητικότητα : Δυνατότητα επιλογής από τον

αιτούντα της διάρκειας της επιλέξιμης περιόδου : 16 μήνες ή 24 μήνες

• Έναρξη της επιλέξιμης περιόδου κινητικότητας 1 Ιουλίου 2014

Αιτήσεις

ΝΕΟ



• Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Ανώτατης Εκπαίδευσης με νέες

ισχυρές διατάξεις

• Συμφωνία Ιδρυμάτων

– Συμφωνία Μάθησης Κινητικότητας (Learning mobility

agreement) με την οποία εξασφαλίζεται η αναγνώριση

– Τρίτες χώρες: Οι αρχές του Πανεπιστημιακού Χάρτη Ανώτατης

Εκπαίδευσης ECHE περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Ιδρυμάτων

– Γλωσσική υποστήριξη των μετακινούμενων

Βελτίωση της Ποιότητας



Οι ΟΜΙΛΟΙ διευρύνονται σε όλους τους τύπους 

κινητικότητας και αποτελούνται:

– Κατ' ελάχιστο από τρεις οργανισμούς, εκ των 

οποίων οι δύο πρέπει να είναι Ιδρύματα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης με Πανεπιστημιακό 

Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης

– Αιτούνται στην Εθνική Μονάδα, για να λάβουν 

Πιστοποιητικό Ομίλου κινητικότητας καθώς 

και για χρηματοδότηση

ΟΜΙΛΟΙ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

• Ίση μεταχείριση & ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο

πρόγραμμα για όλους

• Πλήρης αναγνώριση των σπουδών του φοιτητή στο

εξωτερικό, χρήση του ECTS, αναγραφή των μαθημάτων

στην αναλυτική βαθμολογία, χορήγηση Παράρτημα

Διπλώματος

• Χωρίς δίδακτρα



ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

• Παροχή βοήθειας σε όσους φοιτητές/μέλη προσωπικού πρέπει να

εκδώσουν visa

• Ιστοσελίδα ιδρύματος υποδοχής: πληροφορίες για έκδοση

θεώρησης/visa

• Έλεγχος από τα ιδρύματα αποστολής/αποδοχής ότι ο φοιτητής είναι

επαρκώς ασφαλισμένος (αναφορά στη συμφωνία σπουδών/πρακτικής

άσκησης) και παροχή σχετικής βοήθειας, ενημέρωσης



Πρόγραμμα 
Νεολαία σε Δράση

Διεθνή Προγράμματα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης

Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink

Διμερή Προγράμματα
Συνεργασίας

Erasmus
Grundtvig
Leonardo
Comenius

Πρόγραμμα

Δια Βίου 

Μάθηση

Ένα ενιαίο πρόγραμμα
ERASMUS+

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μαθησιακή 

Κινητικότητα

Ενίσχυση 

μεταρρύθμισης 

πολιτικής

Συνεργασία 

για την 

Καινοτομία & 

την 

ανταλλαγή 

καλών 

πρακτικών

Προϋπολογισμός: 14,7 δις € για 7 χρόνια


