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Σωκράτης/ 
Erasmus

Δια Βίου 
Μάθηση/ 
Erasmus

Erasmus+

Πορεία προγράμματος 

κινητικότητας φοιτητών Erasmus



πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 

νεολαία και τον αθλητισμό

όλα τα σημερινά προγράμματα 

της ΕΕ για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και τη νεολαία

• ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Δια Βίου Μάθησης (LLP) 

(Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Comenius, Grundtvig)

• το πρόγραμμα «Νεολαία σε 

Δράση» 

• πέντε προγράμματα διεθνούς 

συνεργασίας (Erasmus

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink

και τα προγράμματα 

συνεργασίας με τις 

βιομηχανικές χώρες).

συνδυάζει

Τι είναι το Erasmus+



θα πρέπει να …

• είναι εγγεγραμμένος φοιτητής  ΑΠΘ

• είναι τουλάχιστον στο 2ο έτος

• να έχει τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη του 

πτυχίου

Βασικές προϋποθέσεις συμετοχής 

φοιτητή

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι

2 Μαρτίου 2018

Διαδικασία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

https://eurep.auth.gr/el/students/studies/requirements

https://eurep.auth.gr/el/students/studies/requirements


Περίοδος κινητικότητας
Μετακίνηση για σπουδές ή/και για πρακτική άσκηση σε όλους τους 

κύκλους σπουδών για κάθε φοιτητή (υποθετικά συνολικά 3 έτη):

•πρώτος κύκλος σπουδών

•δεύτερος κύκλος σπουδών

•τρίτος κύκλος σπουδών

Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για σπουδές: από 3 

έως 12 μήνες (αν και συνήθως πια 6 μηνες)

Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για πρακτική: από 2 

έως 12 μήνες (αν και συνήθως πια 2)



Κατάλογος με διμερείς συμφωνίες

Συμφωνίες με 41 Πανεπιστήμια από 17 χώρες για 91 φοιτητές για σύνολο 307 μήνες

Προσοχή στις συμφωνίες που ανήκουν στο δίκτυο Ουτρέχτης!!!

Και αν δεν σας αρκούν αυτές υπάρχουν κ άλλες δυνατότητες (αλλά με χαμηλές 

πιθανότητες) ψάχνοντας τις συμφωνίες των άλλων τμημάτων

https://new.eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall

2016-2017 έφυγαν 14/25 φοιτητές

2015-2016 έφυγαν 18/19 φοιτητές

2014-2015  έφυγαν 17/18 φοιτητές

2013-2014 έφυγαν  24/25 φοιτητές

https://eurep.auth.gr/el/agreementslist

https://eurep.auth.gr/el/agreementslist




eurep.auth.gr

Προθεσμία 
υποβολής 
αιτήσεων

Κατάσταση 
συνεργαζόμενων 
πανεπιστημίων

Υποβάλεις την 
online αίτηση

http://www.eurep.auth.gr/
https://new.eurep.auth.gr/el/agreementslist


Οδηγός σπουδών 
συνεργαζόμενου 
πανεπιστημίου

• Ιστοσελίδα γραφείου 
Erasmus

• Ιστοσελίδα Τμήματος

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος 
διμερούς συμφωνίας

Συντονιστής ECTS 
ΤμήματοςΥποβάλεις την 

online αίτηση



Αίτηση…

Υποβάλεις την 
online αίτηση

https://eurep.auth.gr/el/outgoing/welcome


• Γλωσσική επάρκεια

• Βιογραφικό σημείωμα

• Κίνητρα συμμετοχής και 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα σπουδών

• Αντίγραφο ακαδημαϊκής 
ταυτότητας

Υποβάλεις την 
online αίτηση

• Αντίγραφο πτυχίου 
ή/και μεταπτυχιακού 
διπλώματος

• Πιστοποιητικό 
αναπηρίας



Γλωσσομάθεια και γλωσσική προετοιμασία

απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας βάσει 

διμερούς συμφωνίας 

Σε περίπτωση μόνο project – Αγγλικά!

γλωσσική προετοιμασία:

Διαθέσιμες γλώσσες: η Τσέχικη, η Δανέζικη, η

Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η

Ισπανική, η Ολλανδική, η Πολωνική, η Πορτογαλική

και η Σουηδική.

• Τεστ γλωσσομάθειας πριν και μετά τη μετακίνηση



Υποβάλεις την 
online αίτηση

1ο βήμα
• Αποθήκευση

2ο βήμα

• Υποβολή 
(καταχωρημένη αίτηση)

3ο βήμα

• Αποδοχή (έγκυρη 
αίτηση)

4ο βήμα
• Αξιολόγηση

5o βήμα
• Έγκριση

file://155.207.60.88/eurep/office/Προϊσταμένη Τμήματος/synedriaseis-prosklisi/συνεδριασι_24_02_2014/erasmus 2013-14_Geoponiki_criteria.pdf


Ζητήματα Χρηματοδότησης

Μεγάλος αριθμός 
διμερών 
συμφωνιών/θέσεων

Περιορισμένη 
χρηματοδότηση 
από Εθνική 
Μονάδα

1. Online αίτηση των φοιτητών, europass βιογραφικό με 

καθορισμένα πεδία, υποχρεωτικά συμπληρωμένα

2. Κοινό πιστοποιητικό με όλες τις πληροφορίες

3. Βοήθεια στους ECTS Coordinators για την επιλογή των 

φοιτητών με όμοια κριτήρια

Υποστήριξη ατόμων με Αναπηρία



Ζητήματα χρηματοδότησης

Ποσόστωση 
μετακινούμενων 

ανά Τμήμα

Κατάταξη συνόλου 
ενδιαφερόμενων 

φοιτητών

Μοριοδότηση
κριτηρίων



• 50% συνόλου ECTS

• Γλωσσική επάρκεια

• Επίπεδο σπουδών

• Έτος εισαγωγής

• Συνολικός αριθμός ECTS

• Ακαδημαϊκή επίδοση

• Βιογραφικό σημείωμα –

Κίνητρα!!!

ΕΝΙΑΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Υποβάλεις την 
online αίτηση

https://eurep.auth.gr/el/students/studie

s/evaluation

Πέρυσι 

25 αιτήσεις

23 Ναι

16 Πρώτη επιλογή



Επιλογή για μετακίνηση βάσει 

θέσεων διμερών συμφωνιών

Αποτελέσματα

(Αρχές Απριλίου)

Υποβάλεις την 

online αίτηση

Επιλογή για επιχορήγηση

βάσει θέσεων επιχορήγησης 

ανά Τμήμα
Μετακίνηση με μηδενική 

επιχορήγηση (zero grant)



Πριν φύγετε…

• Η Συμφωνία Μάθησης - Learning Agreement (κατάσταση  των  
μαθημάτων που επιλέγονται και πιστωτικές μονάδες ECTS που δίνονται στο 
κάθε μάθημα)

• Συμφωνία μεταξύ του φοιτητή και των αρμόδιων ακαδημαϊκών οργάνων του 
ιδρύματος προέλευσης και υποδοχής (Συντονιστή Ιδρύματος – Συντονιστή 
Τμήματος)

• Υποχρεωτικά μαθήματα δεν μπορούν να επιλεγούν (εκτός σπάνιων 
περιπτώσεων). Τα μαθήματα που θα επιλέξει ο φοιτητής θεωρούνται 
επιλογής και αναγνωρίζονται (εκτός από τη γλώσσα) εάν ο φοιτητής έχει 
περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις στο αντίστοιχο μάθημα. Πρέπει να 
αντιστοιχούν σε 30 ECTS για 1 εξάμηνο. Μπορείτε να επιλέξετε ΈΝΑ μόνο 
μάθημα εκτός βιολογίας (με προϋποθέσεις)



Συμφωνία Μάθησης

Learning Agreement

Προσοχή! Αλλαγές στο προτεινόμενο συμφωνηθέν 

πρόγραμμα σπουδών θα πραγματοποιούνται μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου θεωρούνται αναγκαίες ή 

με σκοπό την εξασφάλιση της αναγνώρισης των 

σπουδών

file://155.207.60.88/Prof$/niklio/Desktop/E+Revised Learning Agreement 24.02.14.doc


Όσο λείπετε  

AN EXETE ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!!!!!!!!



Όταν φύγετε… 

• Η ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή τεκμηριώνεται 
με το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας-
Transcript of Records (TOR)

• 1) ο κατάλογος των μαθημάτων που 
παρακολούθησε ο φοιτητής και στα οποία 
εξετάστηκε, 

• 2) οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS, 

• 3) οι τοπικοί βαθμοί και η κατάταξή τους



Ανάγκη αποσαφήνισης επιτυχούς 

μετακίνησης

✓ Εξέταση σε ν-1 μαθήματα όπου ν το σύνολο των 

δηλωθέντων μαθημάτων

✓ Επιστροφή φοιτητή με 20% των δηλωθέντων ECTS

για την περίοδο μετακίνησης (6 ECTS για ένα ακαδ. 

εξάμηνο, 12 ECTS για ακαδ. Έτος)

✓ Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών 2ου & 

3ου κύκλου,  βαθμός προαγώγιμος ή αξιολογική θετική 

κατάταξη όπως στην Πρακτική



Διαδικασία
Αναγνώρισης

Όταν επιστρέψετε:

Αυτόματη αναγνώριση, εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του L.A. 

«A student should not be asked to negotiate 
academic recognition with individual academic 
staff members»

Αν αργήσει το TOR .. Ενημερώστε μας!!!





Xρηματοδότηση

ανά μήνα… δεν υπάρχει αποζημίωση για το ταξίδι

Φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ΑΜΕΑ δικαιούνται προσαυξηση

Ποσό μηνιαίας 

επιχορήγησης

(€/μήνα)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος 

διαβίωσης

Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία,

Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία
500

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος

διαβίωσης

Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ισλανδία,

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία,

Τουρκία

450

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος

διαβίωσης

Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,

Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ
400

Φοιτητικά Δάνεια 

Επιπλέον το πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από φοιτητικά 

δάνεια με ευνοϊκούς όρους αποπλήρωμής, οι φοιτητές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν 

έναν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, και μόνο αυτοί. Ωστόσο, το 

πρόγραμμα των Δανείων θα το διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στις 

τράπεζες της χώρας τους για περισσότερες πληροφορίες.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στέγαση

Αναλαμβάνει το εκεί Παν/μιο

Επίσης…

casaswap.com, ασχολείται με την εύρεση καταλύματος

Εποχή

Χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, συνήθως μαθημάτων μετά το 5ο

εξάμηνο. 

Ασφάλεια

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης – Ασθένειας (Ε111)



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διπλωματική στο εξωτερικό σε συνεργασία με εδώ?

Αν μπείτε σε αυτό τον κόπο θα προσμετράστε ως 

επιπρόσθετοι των κανονικών φοιτητών, χωρίς πρόβλημα

Διπλωματική στο 4ο έτος εδώ, ενώ εγώ είμαι στο εξωτερικό?

Δεν υπάρχει σύγκρουση/αντίρρηση εφόσον οι καθηγητές 

είναι ενήμεροι

Πως θα υποβάλλω αίτηση για διπλωματική εδώ, αν στο 6ο

εξάμηνο είμαι με Erasmus στο εξωτερικό?

Η αίτηση γίνεται πια online

Δυνατότητα παράτασης της παραμονής

Δύσκολο λόγω μειωμένων χρημάτων…



ECTS GRADING!!

• Κατατάσσει τους φοιτητές ανάλογα με την επιτυχία τους 
στο σύνολο των φοιτητών.

• Για να είναι αξιόπιστη η κατάταξη πρέπει να υπάρχει 
δείγμα τουλάχιστον 100 ΠΡΟΑΓΩΓΙΜΩΝ ΒΑΘΜΩΝ 
(κατά τα τελευταία χρόνια). 

• Αν αυτός ο υπολογισμός δεν είναι δυνατός, η κατάταξη 
ECTS είναι υποχρεωτική για τα μαθήματα που 
υπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου.

• Απαραίτητη η προσκόμιση του από το ξένο 
πανεπιστήμιο όπου έχει φοιτήσει ο Έλληνας φοιτητής





Κανονική κατανομή

Οι προαγωγικοί βαθμοί (ΑΠΟ 5 ΕΩΣ10) 

διακρίνονται σε 5 ομάδες σύμφωνα με την 

κανονική κατανομή (ερωτήσεις διαβαθμισμένης 

δυσκολίας) :

• A → 10% - 10 ή 9

• B → 25% - 8 

• C → 30% - 7

• D → 25% - 6

• E → 10% - 5

ECTS  Grade

% of succes s fu l s tude nts  

normally achieving the 

grade De finition

 A 10

EXCELLENT - ou ts tanding 

performance  with only minor 

errors

                         

 B 25

VERY GOOD - a bove the  avera ge 

s ta ndard but  with s ome  errors

C 30

GOOD - generally s ound work 

with a  num ber o f notab le  errors

D 25

S ATIS FACTORY - fair but with 

s ignific an t s hortc omings

E 10

S UFFICIENT - pe rform ance 

meets the  minim um c riteria

FX -

FAIL - s om e more work required 

before the c redit  can be  awarded

F -

FAIL - cons iderable fu rther work 

is required

ECTS GRADES



• ESN AUTH | Erasmus Student Network - AUTH

Egnatias with Tritis Septemvriou Corner, Upper Student 

Restaurant(Ano Leschi)] | 54637, Thessaloniki, Greece

Tel: (+30) 6978051455 

* Email: esn.auth@gmail.com

Facebook – Page:

http://www.facebook.com/pages/ESN-

AUTH/185228031548983

| Group (students of 2011/12) 

http://www.facebook.com/groups/125220197563297/

| Open Group

http://www.facebook.com/groups/114069541060/>

Twitter - @ESN_AUTH

http://auth.esngreece.gr/

https://webmail.auth.gr/horde/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=45440
http://www.facebook.com/pages/ESN-AUTH/185228031548983
http://www.facebook.com/groups/125220197563297/
http://www.facebook.com/groups/114069541060/


Σας 

ευχαριστούμε 

για την 

προσοχή σας
Για περισσότερες πληροφορίες

Α Τριανταφυλλίδης

Μ Καλογιάννη

Α  Δρούζας

Υπεύθυνοι Ανταλλαγών για κάθε συμφωνία

https://eurep.auth.gr/el/node/924

η επικοινωνία γίνεται με τον ιδρυματικό 

λογαριασμό των φοιτητών και όχι με 

προσωπικά e-mail (gmail, ktl)


