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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις, τις δεξιότητες 
και τις ικανότητες που απαιτούνται σε μια ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία που γίνεται ολοένα 
και πιο κινητική, πολυπολιτισμική και ψηφιακή. Η παραμονή σε μια άλλη χώρα για σπουδές, 
μάθηση και εργασία θα πρέπει να γίνει κάτι το συνηθισμένο, ενώ η γνώση δύο άλλων γλωσσών 
πέραν της μητρικής θα πρέπει να είναι ο κανόνας. 
 
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Το πρόγραμμα έχει 
το στόχο να προάγει την κινητικότητα μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και τη 
συνεργασία, την ποιότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην τριτοβάθμιας 
εκπαίδευση.  
 
Το Erasmus+ έχει μεγάλη ποικιλία δράσεων. Ο παρόν οδηγός αναφέρεται στις δράσεις  
κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, που περιλαμβάνει φοιτητές, 
εκπαιδευτικούς και προσωπικό των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα οδηγό μπορεί να 
αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή λόγω αλλαγών στις αποφάσεις της Ε.Ε. του Ι.Κ.Υ. ή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλεύονται στον ιστοχώρο του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων 
(erasmusplus.teicm.gr/) τις επιβεβαιώνουν με τον υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματος και με το 
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.   
 

2. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Αυτή η δράση του προγράμματος Erasmus+ προωθεί την κινητικότητα με φυσική παρουσία, 
αλλά και τη μικτή κινητικότητα, των φοιτητών της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
οποιονδήποτε κλάδο και κύκλο σπουδών (σύντομου κύκλου, επίπεδο προπτυχιακού, 
μεταπτυχιακού και διδακτορικού). Οι φοιτητές μπορούν είτε να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε 
συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε 
επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα, εργαστήριο, οργανισμό ή σε άλλο σχετικό χώρο εργασίας στο 
εξωτερικό. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συνδυάσουν μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό 
με την πρακτική τους άσκηση, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα 
και την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων. 
 
Αυτή η δράση στηρίζει επίσης τη συμμετοχή του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης στο 
εξωτερικό, καθώς και τη συμμετοχή προσωπικού από τον κόσμο της εργασίας στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση φοιτητών ή προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτές οι 
δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν περιόδους διδασκαλίας, καθώς και κατάρτισης 
(όπως παρακολούθηση εργασίας, περίοδοι παρατήρησης, σεμινάρια επιμόρφωσης). 
 
Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βασικής δράσης 
αποσκοπούν σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων· 
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 βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και των προοπτικών σταδιοδρομίας· 
 καλλιέργεια πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών και επιχειρηματικού πνεύματος· 
 αύξηση της αυτό-ενδυνάμωσης και της αυτοεκτίμησης· 
 βελτίωση των ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες και των ψηφιακών ικανοτήτων· 
 ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης· 
 ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνία· 
 καλύτερη ενημέρωση για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και τις αξίες της ΕΕ· 
 αύξηση των κινήτρων για συμμετοχή σε μελλοντικά προγράμματα (τυπικής/μη τυπικής) 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης μετά την περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό.  
 

3. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 
Οι φοιτητές που σπουδάζουν σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας μπορούν, μέσω 
του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να 
μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 
μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 
12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του 
διδακτορικού τους).  
 
Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος 
σπουδών. 
 
 

3.1 Είδη κινητικότητας  
 
Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στη συνέχεια: 
 
 

3.1.1 Κινητικότητας φοίτησης 
 
Αφορά μία περίοδο φοίτησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος 
σπουδών του φοιτητή για την απόκτηση πτυχίου σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών. Η περίοδος 
φοίτησης στο εξωτερικό μπορεί να συμπεριλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης. Ο 
συνδυασμός αυτός δημιουργεί συνέργειες μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής 
εμπειρίας στο εξωτερικό. 
 
Διαρκεί από 2 μήνες (ή έναν ακαδημαϊκό κύκλο ή ένα τρίμηνο) έως 12 μήνες. Η κινητικότητα 
μπορεί να περιλαμβάνει μια συμπληρωματική περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον έχει 
προγραμματιστεί, και μπορεί να οργανωθεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με το εκάστοτε 
πλαίσιο: είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη είτε και οι δύο ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός 
αυτός διέπεται από τους κανόνες χρηματοδότησης και την ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας 
σπουδών. Ειδικότερα η κινητικότητα των φοιτητών μπορεί να είναι μια περίοδος σπουδών σε 
συνδυασμό με μια σύντομη διάρκεια πρακτικής άσκησης (λιγότερο από 2 μήνες), ενώ 
παράλληλα θεωρείται γενικά περίοδος σπουδών. 
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Προϋποθέσεις συμμετοχής  
 
Οι φοιτητές πρέπει:  

 να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος των σπουδών τους 
 να είναι υπήκοοι χώρας που μετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ ή υπήκοοι άλλων χωρών 

που είναι εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος.  
 
Βασικά κριτήρια Συμμετοχής  

 Να είναι κανονικά εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε προπτυχιακό ή 
μεταπτυχιακό επίπεδο Σπουδών. 

 Να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος Σπουδών 
 Να έχουν περάσει μαθήματα του πρώτου έτους (Α και Β εξάμηνο) που αντιστοιχούν σε 

40 μονάδες ECTS. 
 Να έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας. Ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας κρίνεται το Β2. Η 

γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα που γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα 
υποδοχής. Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών. 
Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο 
γλωσσομάθειας. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος, όπως προκύπτει από την 
αναλυτική βαθμολογία 
 
Επιλέξιμες χώρες για κινητικότητα 
Οι ακόλουθες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των υπερπόντιων χωρών και των περιοχών 
των χωρών κρατών μελών της ΕΕ, μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του 
Erasmus+: 

 Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ): Αυστρία, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, 
Βέλγιο, Φινλανδία, Λετονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Λιθουανία, Σλοβακία, 
Κροατία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία, 
Δημοκρατία της Τσεχίας, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, Πολωνία.  

 Xώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): Ηνωμένο Βασίλειο, ΠΓΔΜ, 
Λιχτενστάιν, Τουρκία, Ισλανδία, Νορβηγία.  

 
 

3.1.2 Κινητικότητας πρακτικής άσκηση  
 
Αφορά μία περίοδο πρακτικής άσκηση (απόκτηση εργασιακής πείρας) στο εξωτερικό σε 
επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα, εργαστήριο, οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο συναφή χώρο 
εργασίας. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια των 
σπουδών σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών και για προσφάτως αποφοιτήσαντες. Στο πλαίσιο 
αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι θέσεις πρακτικής άσκησης σε θέση βοηθού διδασκαλίας για 
εκπαιδευόμενους καθηγητές και οι θέσεις πρακτικής άσκησης σε θέση βοηθού έρευνας για 
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σε οποιαδήποτε συναφή ερευνητική εγκατάσταση. Αυτές 
οι δραστηριότητες κινητικότητας μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», με 
πλήρη σεβασμό της αρχής αποφυγής διπλής χρηματοδότησης δραστηριοτήτων από την ΕΕ.  
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Η κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση έχει διάρκεια από 2 έως 12 μήνες. 
 
Όπου είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
προγράμματος σπουδών του φοιτητή. Η παρακολούθηση μαθημάτων σε ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν μπορεί να θεωρηθεί πρακτική άσκηση. 
 
Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες από την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να 
συμμετέχουν σε κινητικότητα για πρακτική άσκηση. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να 
επιλεγούν από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησαν κατά το τελευταίο 
έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική 
τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους. 
 
Επιλέξιμες χώρες για κινητικότητα:  

 Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ): Αυστρία, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, 
Βέλγιο, Φινλανδία, Λετονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Λιθουανία, Σλοβακία, 
Κροατία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία, 
Δημοκρατία της Τσεχίας, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, Πολωνία. 

 Χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): Ηνωμένο Βασίλειο, ΠΓΔΜ, 
Λιχτενστάιν, Τουρκία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σερβία 

 
Επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης  
Επιχειρήσεις, Οργανισμοί, Ινστιτούτα, ΜΚΟ, Πανεπιστήμια σε μία από τις χώρες που 
συμμετέχουν στο Erasmus+.  
 
Ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι η «επιχείρηση 
υποδοχής» για μία τοποθέτηση φοιτητή για πρακτική άσκηση. Στο πλαίσιο αυτό, ο φοιτητής 
δεν μετακινείται για σπουδές, αλλά πρόκειται να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία και στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι κανόνες για την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση. 
 
Μη επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης είναι οι οργανισμοί και οι άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή 
πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης), διπλωματικές 
αντιπροσωπείες της χώρας προέλευσης του φοιτητή π.χ. πρεσβείες, προξενεία, άλλες 
αντιπροσωπείες ή δημόσιοι οργανισμοί (π.χ. μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία) της χώρας 
προέλευσης του φοιτητή, αποτελούν επιλέξιμους φορείς αρκεί να διαπιστώνεται ότι τηρείται η 
προϋπόθεση της διεθνικότητας. 
 
 

3.1.3 Κινητικότητα διδακτορικών φοιτητών 
 
Για την καλύτερη κάλυψη των ποικίλων αναγκών μάθησης και κατάρτισης των υποψήφιων 
διδακτόρων και για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι 
προσφάτως αποφοιτήσαντες (μεταδιδακτορικοί) μπορούν να συμμετέχουν σε βραχυχρόνια ή 
μακροχρόνια κινητικότητα για σπουδές με φυσική παρουσία ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. 
Ενθαρρύνεται η προσθήκη εικονικής συνιστώσας στην κινητικότητα με φυσική παρουσία. 
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Η κινητικότητα για σπουδές και/ή πρακτική άσκηση για υποψήφιους διδάκτορες έχει διάρκεια 
από 5 έως 30 ημέρες ή από 2 έως 12 μήνες (η δραστηριότητα κινητικότητας για σπουδές 
μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματική περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον έχει 
προγραμματιστεί). 
 
 

3.1.4 Μικτή κινητικότητα  
 
Οποιαδήποτε περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό οποιασδήποτε 
διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ως μικτή κινητικότητα.  
 
Η μικτή κινητικότητα είναι συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική 
συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Για 
παράδειγμα, η εικονική συνιστώσα μπορεί να φέρει κοντά μέσω διαδικτύου εκπαιδευόμενους 
από διάφορες χώρες και διάφορους κλάδους σπουδών για την παρακολούθηση διαδικτυακών 
μαθημάτων ή για ομαδική και ταυτόχρονη συνεργασία σε εργασίες που αναγνωρίζονται στο 
πλαίσιο των σπουδών τους. 
 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να έχει διάρκεια από 5 
έως 30 ημέρες και να συνδυάζεται με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα η οποία θα 
διευκολύνει τη συνεργατική μάθηση μέσω διαδικτύου και την ομαδική εργασία. Η 
δραστηριότητα μικτής κινητικότητας για σπουδές πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 
ακαδημαϊκές μονάδες ECTS. 
 
 

3.2 Συνολική επιλέξιμη διάρκεια ανά κύκλο σπουδών 
 
Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους κινητικότητας με φυσική παρουσία 
συνολικής διάρκειας έως και 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του 
είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας: 

 κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών (πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο) συμπεριλαμβανομένου 
του σύντομου κύκλου (επίπεδα ΕΠΕΠ 5 και 6)· 

 κατά τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακός ή ισοδύναμος τίτλος – επίπεδο ΕΠΕΠ 
7)· και 

 κατά τον τρίτο κύκλο σπουδών ως υποψήφιος διδάκτορας (επίπεδο διδακτορικού ή 
επίπεδο ΕΠΕΠ 8). 

 

3.3 Επιχορήγηση  
Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως Μηνιαία Επιχορήγηση ανάλογα με τη 
Χώρα Υποδοχής. 
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3.3.1 Κινητικότητα για σπουδές 
 

 
 
 

3.3.2 Κινητικότητα για πρακτική άσκηση  
 

 
 
Οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση από/σε χώρες εταίρους (Διεθνής 
Κινητικότητα) λαμβάνουν επιπλέον της μηνιαίας επιχορήγησης και αποζημίωση για το κόστος 
ταξιδίου, βάσει χιλιομετρικής απόστασης. 
 
 

3.3.3 Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 
 
Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης 100 € 
ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για 
σπουδές. 
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Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι το 
ακόλουθο: Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων –εφόσον διαθέτουν δικό τους 
εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των 
φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια 
του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ 
για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος. 
 
 

3.3.4 Φοιτητές με αναπηρίες 
 
Δυνατότητα υποβολής αίτησης για πρόσθετη χρηματοδότηση έχουν οι φοιτητές με αναπηρίες 
που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν σε μια δραστηριότητα κινητικότητας στο εξωτερικό στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, σε χώρα του Προγράμματος ή σε Χώρα Εταίρο (Διεθνής 
Κινητικότητα). Η υποβολή της ειδικής αυτής αίτησης, γίνεται στα Γραφεία Διεθνών Σχέσεων 
των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
 
Η έγκριση της αίτησης πρόσθετης χρηματοδότησης πραγματοποιείται από το ΙΚΥ/Εθνική 
Μονάδα του προγράμματος Erasmus+. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση της αίτησης δεν είναι 
αυτόματη, αλλά εξαρτάται από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων που θα δεχτεί η Εθνική 
Μονάδα και από το κεφάλαιο, το οποίο είναι περιορισμένο, το οποίο έχει δεσμευτεί από την 
Εθνική Μονάδα για το σκοπό αυτό. Επίσης, επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει 
δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την 
αιτηθείσα. 
 
 

3.4 Η διαδικασία υποβολής αίτησης, επιλογής και φοίτησης  
 
Στην αρχή κάθε ακαδ. εξαμήνου το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων δημοσιεύει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν κατά το 
αμέσως επόμενο εξάμηνο σπουδών. 
 
Αρχικά ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Erasmus και για τα Ιδρύματα του εξωτερικού που 
έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με το Τμήμα σας και τα προγράμματα σπουδών των 
Τμημάτων στα οποία επιθυμείτε να μετακινηθείτε. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο 
Erasmus+ του Τμήματoς  και με το Γραφείο και Διεθνών Σχέσεων και να συμβουλευτείτε 
παράλληλα την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (Συνεργαζόμενα Ιδρύματα ) στο οποίο 
ενδιαφέρεστε να μετακινηθείτε.  
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3.4.1 Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος  
 
Ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες που περιγράφονται στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να υποβάλετε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 Πιστοποιητικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας. 
 Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από τη γραμματεία του τμήματος σας, στην οποία 

να αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσή της, ο συνολικός αριθμός ECTS που έχετε 
εξεταστεί με επιτυχία και ο μέσος όρος βαθμολογίας 

 Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 
Συνιστάται στους φοιτητές να δηλώνουν στην αίτησή τους έως τρεις επιλογές Ιδρυμάτων με τα 
οποία έχει συνάψει διμερή συμφωνία το Τμήμα τους έτσι ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές 
επιλογές σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτοί στο πρώτο ίδρυμα της επιλογής τους. 
 
 

3.4.2 Αξιολόγηση & Επιλογή των Αιτήσεων 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών καθορίζονται με γνώμονα τη διαφάνεια και την 
αξιοκρατία και αφορούν στα ακόλουθα:  

 Να είναι κανονικά εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε προπτυχιακό ή 
μεταπτυχιακό επίπεδο Σπουδών. 

 Να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος Σπουδών  
 Να έχουν περάσει μαθήματα του πρώτου έτους (Α και Β εξάμηνο) που αντιστοιχούν σε 

40 μονάδες ECTS.  
 Να έχουν πτυχίο  ξένης  γλώσσας. Ως  ελάχιστο επίπεδο  γλωσσομάθειας κρίνεται  το 

Β2. Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα που γίνονται τα μαθήματα στο  Ίδρυμα  
υποδοχής. Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών. 
Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο 
γλωσσομάθειας.  

 Σε περίπτωση ισοψηφίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος, όπως προκύπτει από 
την αναλυτική βαθμολογία 

 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 
ενημερώνει το Ίδρυμα Υποδοχής και τους επιλεγμένους φοιτητές με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  
 
Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επιλογή των φοιτητών του Ιδρύματος δε σημαίνει την 
αυτόματη και υποχρεωτική επιλογή των φοιτητών μας 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 αξιολογεί την αίτηση που θα 
τους στείλετε. 
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3.4.3 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 Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών 
Σχέσεων 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. 
 

3.4.4 Τι κάνετε πριν από την περίοδο κινητικότητας 
 
Εφόσον έχει γίνει η επιλογή σας ως φοιτητή Erasmus+, δικαιούστε να λάβετε καθοδήγηση 
σχετικά με τα ιδρύματα ή τις επιχειρήσεις όπου θα πραγματοποιήσετε την περίοδο 
κινητικότητας σας και τις συμφωνημένες δραστηριότητες που πρόκειται να αναλάβετε.  

 Για τα σπουδαστικά ζητήματα (το πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσετε στο 
Ίδρυμα υποδοχής) θα συνεργαστείτε με τον υπεύθυνο του Τμήματος για το πρόγραμμα 
Erasmus+, κ. Φραγκίδη Γαρύφαλλο, e-mail: gary.fragidis@ihu.gr, +302321049310.   

 Για τα διαδικαστικά ζητήματα (συμπλήρωση αιτήσεων και συμβάσεων, πληρωμές, 
άλλα ζητήματα) θα συνεργαστείτε με το προσωπικό του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων της 
Πανεπιστημιούπολης Σερρών, κ. Τσαρούχα Σοφία, e-mail: eu@ihu.gr, +302321049115.     

 
Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων θα σας ενημερώσει και θα σας κατευθύνει να λάβετε 
πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολογική κλίμακα στο ίδρυμα υποδοχής και να λαμβάνετε 
πληροφορίες για την έκδοση θεώρησης εισόδου (Visa), την ασφάλιση και την εξεύρεση στέγης 
από το ίδρυμα προέλευσης και το Ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής. Μπορείτε να βρείτε τα 
στοιχεία επικοινωνίας στην Συμφωνία Ιδρυμάτων, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ των 
ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής. 
 
Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων θα σας καλέσει να υπογράψετε την Σύμβαση επιχορήγησης με το 
ίδρυμα προέλευσης σας (ακόμα κι αν δεν λάβετε επιχορήγηση από την ΕΕ), καθώς και μια 
συμφωνία μάθησης(Learning Agreement for studies or for Traineeships) με το ίδρυμα 
αποστολής και το ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής.  
 
Η καλή προετοιμασία της συμφωνίας μάθησής σας είναι το κλειδί για να έχετε μια επιτυχημένη 
εμπειρία κινητικότητας και για να εξασφαλιστεί η αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας σας. 
Καθορίζει τις λεπτομέρειες των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων σας στο εξωτερικό 
(συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών μονάδων που θα αποκτήσετε και που θα μετρήσουν 
για την απόκτηση του πτυχίου στο ίδρυμα προέλευσής σας). Τις λεπτομέρειες αυτές θα τις 
συζητήσετε με τον υπεύθυνο του Τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus+.  
 
Μετά την επιλογή σας, θα λάβετε μέρος σε on-line αξιολόγηση των γλωσσικών σας ικανοτήτων 
(εάν είναι διαθέσιμη στην κύρια γλώσσα διδασκαλίας/εργασίας στο ίδρυμα/επιχείρηση του 
εξωτερικού) η οποία θα επιτρέψει στο ίδρυμα αποστολής να σας προσφέρει την πλέον 
κατάλληλη γλωσσική υποστήριξη, εάν είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να επωφεληθείτε πλήρως 
από αυτή την υποστήριξη για να βελτιώσετε ως προς το συνιστώμενο επίπεδο τις γλωσσικές 
σας δεξιότητες. 
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3.4.5 Τι κάνετε κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας 
 
Θα πρέπει να επωφεληθείτε πλήρως από όλες τις ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται στο 
ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής, τηρώντας τους κανόνες και τους κανονισμούς του/της, και να 
προσπαθήσετε να αποδείξετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ικανότητά σας σε όλες τις 
σχετικές εξετάσεις ή άλλες μορφές αξιολόγησης. 
 
Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης μπορείτε να ζητήσετε μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί από τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής. Σε αυτή την 
περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι αλλαγές αυτές έχουν γίνει αποδεκτές (έχουν 
εγκριθεί) από το ίδρυμα αποστολής και το ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής εντός δύο εβδομάδων 
από την αίτησή σας και να κρατήσετε αντίγραφα της έγκρισής της, την οποία λάβατε μέσω e-
mail. Επίσης, οι αλλαγές που αφορούν στην παράταση της διάρκειας της περιόδου 
κινητικότητας θα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. 
 
Το ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής δεσμεύεται να σας προσφέρει ίση αντιμετώπιση και 
μεταχείριση με τους φοιτητές του ιδρύματός του ή τους υπαλλήλους της επιχείρησης του και 
εσείς θα πρέπει να καταβάλετε τις απαραίτητες προσπάθειες για να ενταχθείτε στο νέο 
περιβάλλον σας. 
 
Το ίδρυμα υποδοχής δεν θα σας ζητήσει να καταβάλετε δίδακτρα, έξοδα εγγραφής, έξοδα 
εξετάσεων, έξοδα για πρόσβαση στα εργαστήρια και στις βιβλιοθήκες κατά τη διάρκεια της 
περιόδου κινητικότητάς σας για σπουδές. Παρόλα αυτά, μπορεί να χρειαστεί να καταβάλετε 
μικροποσά, όπως καταβάλλουν και οι εντόπιοι φοιτητές, για ασφάλεια, φοιτητικούς 
συλλόγους/σωματεία φοιτητών και για τη χρήση διαφόρων υλικών. 
 
Μπορείτε να λάβετε μέρος σε οργανώσεις που υπάρχουν στο ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής, 
όπως είναι τα δίκτυα συμβούλων και φίλων (αντίστοιχα mentors and buddies) που 
διοργανώνονται από φοιτητικές οργανώσεις όπως το “Erasmus Student Network”. Δίκτυο 
φοιτητών Erasmus.  
 
Κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό, η υποτροφία ή τα δάνεια που σας έχουν 
χορηγηθεί από την χώρα προέλευσής σας, εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
 

3.4.6 Τι κάνετε μετά την περίοδο κινητικότητας 
 
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση από το ίδρυμα αποστολής, για 
δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
κινητικότητας σας, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μάθησης. Για το σκοπό αυτό θα καταθέσετε μία 
αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων της Πανεπιστημιούπολης 
Σερρών σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συνέχεια.  
 
Το ίδρυμα υποδοχής θα σας δώσει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of 
Records) με την πλήρη καταγραφή των πιστωτικών μονάδων και των βαθμών που λάβατε 
(κανονικά σε διάστημα λιγότερο από πέντε εβδομάδες μετά το τέλος της αξιολόγησης σας). 



13 
 

Κατά την παραλαβή του εγγράφου αυτού, το ίδρυμα αποστολής θα σας παρέχει όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με την αναγνώρισή τους σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε 
εβδομάδων. Οι αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές συνιστώσες (π.χ. μαθήματα) θα εμφανιστούν 
στο Παράρτημα Διπλώματος. 
 
Αν πραγματοποιείτε την πρακτική σας άσκηση, η επιχείρηση/Οργανισμός Υποδοχής, θα σας 
χορηγήσει ένα πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης όπου συνοψίζονται τα καθήκοντα που 
αναλάβατε, καθώς και αξιολόγηση και, εφόσον προβλέπεται στην συμφωνία μάθησης σας, το 
ίδρυμα προέλευσής σας θα σας δώσει επίσης ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
(transcript of records). Αν η πρακτική άσκηση δεν ήταν μέρος του προγράμματος σπουδών, η 
περίοδος αυτή θα καταγραφεί στο Παράρτημα Διπλώματος σας και, αν θέλετε, στο έγγραφο 
σας Κινητικότητας Europass (Europass Mobility Document). Εάν έχετε πρόσφατα αποφοιτήσει, 
μπορείτε να ζητήσετε το έγγραφο κινητικότητας Europass (Europass Mobility Document). 
 
Θα πρέπει να λάβετε μέρος σε διαδικτυακή (on line) γλωσσική αξιολόγηση, εάν είναι διαθέσιμη 
στην κύρια γλώσσα της διδασκαλίας/εργασίας στο εξωτερικό, για να ελέγξετε την πρόοδο στην 
γλωσσική σας επίδοση κατά την διάρκεια της κινητικότητάς σας. 
Θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο προσφέροντας εποικοδομητική κριτική 
σχετικά με την περίοδο κινητικότητας σας Erasmus, για τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής, 
την Εθνική Μονάδα της χώρας αποστολής και της χώρας υποδοχής και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
 
Προσκαλείστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Erasmus+ σύλλογος φοιτητών και αποφοίτων» 
(Erasmus+ student and alumni association) και ενθαρρύνεστε να μοιραστείτε την εμπειρία από 
την κινητικότητά σας με τους φίλους σας, με τους συμφοιτητές σας, με το προσωπικό του 
Ιδρύματός σας, με δημοσιογράφους και γενικότερα να δώσετε την ευκαιρία και σε άλλους να 
ωφεληθούν από την εμπειρία 
σας, συμπεριλαμβανομένων και των νεώτερων μαθητών. 
 
 

3.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων  
 
Αν οποιαδήποτε στιγμή αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα: 

 Θα επικοινωνήσετε με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματoς  και με το 
Γραφείο και Διεθνών Σχέσεων.   

 Θα πρέπει να προσδιορίσετε με σαφήνεια το πρόβλημα και να ελέγξετε τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την συμφωνία μάθησης. 

 Αρκετοί άνθρωποι εργάζονται στα Ιδρύματα αποστολής και υποδοχής προκειμένου να 
βοηθούν τους φοιτητές Erasmus. Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και όταν αυτό 
συμβεί, ο υπεύθυνος επικοινωνίας στο ίδρυμα αποστολής ή στο ίδρυμα υποδοχής (ή 
στην επιχείρηση σε περίπτωση όπου πραγματοποιείτε την πρακτική σας άσκηση) θα 
είναι σε θέση να σας βοηθήσει. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους 
ορίζονται στη Συμφωνία Μάθησής σας. 

 Χρησιμοποιήστε τις τυπικές διαδικασίες του ιδρύματος αποστολής σας για την 
αποστολή παραπόνων, εάν αυτό είναιι απαραίτητο. 

 Εάν το ίδρυμα αποστολής ή το ίδρυμα υποδοχής σας αδυνατεί να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που περιγράφονται στο Χάρτη Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση ή 
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στην συμφωνία μάθησής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την σχετική Εθνική 
Μονάδα. 

 

4. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

4.1 Είδη κινητικότητας  
 
Προκειμένου να εξασφαλιστούν δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας με τον 
μέγιστο δυνατό αντίκτυπο, η δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να συνδέεται με την 
επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους για 
προσωπική ανάπτυξη και μάθηση. 
 
Το προσωπικό μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες που περιγράφονται στη συνέχεια: 
 
 
Κινητικότητα διδασκαλίας 
 
Αναφέρεται σε μία περίοδο διδασκαλίας στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η περίοδος διδασκαλίας στο εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα σε διδακτικό 
προσωπικό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σε προσωπικό επιχειρήσεων να διδάξουν σε 
συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού 
με σκοπό τη διδασκαλία μπορεί να αφορά οποιονδήποτε κλάδο σπουδών. 
 
Η διάρκεια ορίζεται από 2 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του 
ταξιδιού.  
 
Κάθε δραστηριότητα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας 
ανά εβδομάδα (ή ανά οποιαδήποτε συντομότερη περίοδο παραμονής). Εάν η κινητικότητα 
διαρκεί περισσότερο από μία εβδομάδα, ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας για μια 
ημιτελή εβδομάδα θα πρέπει να είναι ανάλογος με τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. 
 
Η κινητικότητα μπορεί να είναι περίοδος διδασκαλίας σε συνδυασμό με περίοδο κατάρτισης, 
ενώ παράλληλα θεωρείται συνολικά περίοδος διδασκαλίας. Η κινητικότητα για σκοπούς 
διδασκαλίας ή κατάρτισης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερους από έναν 
οργανισμούς υποδοχής στην ίδια χώρα, και παράλληλα να θεωρείται μία περίοδος 
διδασκαλίας ή κατάρτισης για την οποία ισχύει η ελάχιστη διάρκεια παραμονής. Εάν η 
δραστηριότητα διδασκαλίας συνδυάζεται με δραστηριότητα κατάρτισης κατά τη διάρκεια μιας 
μεμονωμένης περιόδου στο εξωτερικό, ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα 
(ή ανά οποιαδήποτε συντομότερη περίοδο παραμονής) μειώνεται σε 4 ώρες. 
 
 
Κινητικότητα κατάρτισης  
 
Αναφέρεται σε μία περίοδο κατάρτισης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα , επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας. Η περίοδος κατάρτισης στο 
εξωτερικό δίνει τη δυνατότητα σε προσωπικό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος να 
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συμμετάσχει σε δραστηριότητα κατάρτισης στο εξωτερικό η οποία σχετίζεται με την 
καθημερινή τους εργασία στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μπορεί να έχει τη μορφή 
εκδηλώσεων κατάρτισης ή παρακολούθησης της εργασίας των άλλων. Η περίοδος 
κινητικότητας προσωπικού στο εξωτερικό μπορεί να συνδυάζει δραστηριότητες διδασκαλίας 
και κατάρτισης.  
 
Η διάρκεια ορίζεται από 2 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του 
ταξιδιού. 
 
 
Μικτή κινητικότητα  
 
Οποιαδήποτε περίοδος διδασκαλίας ή κατάρτισης στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
ως δραστηριότητα μικτής κινητικότητας. Η μικτή κινητικότητα είναι συνδυασμός κινητικότητας 
με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη διαδικτυακή συνεργασία 
μάθηση και την ομαδική εργασία.  
 
 

4.2 Επιχορήγηση  
 
Το προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία ή για επιμόρφωση λαμβάνει ένα ποσό 
επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες κάλυψης ατομικών 
δαπανών. 
 
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://www.iky.gr/el/erasmusplus-
vivliothiki/item/download/4558_04c36ec63ade23b033ffe1eedcb836c1  
 
 

4.3 Διαδικασία  
 
Το προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιλέγεται να μετακινηθεί για 
διδασκαλία ή για επιμόρφωση υπογράφει σύμβαση επιχορήγησης πριν τη μετακίνησή τους στο 
εξωτερικό. 
 
Το προσωπικό θα πρέπει να έχει συμφωνήσει και  να έχει υπογράψει τη Συμφωνία 
Κινητικότητας για διδασκαλία (Staff Mobility for teaching mobility agreement) ή τη Συμφωνία 
Κινητικότητας για επιμόρφωση (Staff Mobility for training mobility agreement) με το Ίδρυμά 
τους και το Ίδρυμα /Φορέα Υποδοχής. 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων της 
Πανεπιστημιούπολης Σερρών.  
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5. ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΑ ΙΔΡΎΜΑΤΑ  
 
Το Τμήμα Ο.Δ.Ε. έχει συνεργασία με τα ακόλουθα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού:  
 

 South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) (Φιλανδία),  
 Politécnico do Porto (Πορτογαλία),  
 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Πορτογαλία),  
 ISG-Instituto Superior De Gestao (Πορτογαλία),  
 Technical University of Lodz (Πολωνία),  
 University of Bielsko-Biala (Πολωνία),  
 University of Economics in Katowice (Πολωνία),  
 Universita Deglj Studi della Calabria (Ιταλία),  
 Universita Degli studi de Bologna (Ιταλία),  
 Universita Degli studi di Bari (Ιταλία),  
 Jade University of Applied Sciences (Wilhelmshaven, Γερμανία),  
 Wismar University of Applied Sciences (Γερμανία),  
 Zittau Görlitz University of Applied Sciences (Γερμανία),  
 Mittelhessen University of Applied Sciences (Giessen, Γερμανία) 
 Mannheim University of Applied Sciences (Γερμανία) 
 IUT/ Universite de Marne la Valle (Γαλλία),  
 Mondragon University (Ισπανία ),  
 International Business Academy (Δανία),  
 VIVES University of Applied Sciences (Βέλγιο),  
 University of Plovdiv (Βουλγαρία),  
 American University of Bulgaria (Βουλγαρία),  
 South-West University “Neofit Rilski” (Βουλγαρία),  
 University of Agribusiness and Rural Development (Βουλγαρία),  
 Liepaja University (Λετονία),  
 Ventspils University College (Λετονία),  
 Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Λιθουανία),  
 University of Utena (Λιθουανία),  
 Μυcolas Romeris University (Vilnius, Λιθουανία),  
 TΤΚ University of Applied Sciences (Tallin, Εσθονία).    
 University "ŞTefan Cel Mare" SUCEAVA (Ρουμανία).  

 
Για περισσότερες πληροφορίες, τα στοιχεία επικοινωνίας με τα Ιδρύματα αυτά και τις 
απαιτήσεις και τις διαδικασίες αποδοχής φοιτητών επισκεφτείτε τη σελίδα του Γραφείου 
Διεθνών Σχέσεων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών: http://erasmusplus.teicm.gr/synergasies/  
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6. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 
 
Το ECTS είναι το σύστημα πιστωτικών μονάδων που χρησιμοποιείται στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και αφορά όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη Διαδικασία της 
Μπολόνια. 
 
Σκοπός του είναι να ενισχύει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης 
μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων της Ευρώπης. Βασίζεται στη διαφάνεια των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων (δηλαδή τι αναμένουν οι φοιτητές να μάθουν, να κατανοήσουν 
και να είναι ικανοί να κάνουν) και των διαδικασιών μάθησης. Η χρήση του ECTS, σε συνδυασμό 
με τα πλαίσια τίτλων σπουδών, βασισμένα στα μαθησιακά αποτελέσματα, καθιστά τα 
προγράμματα και τους τίτλους σπουδών περισσότερο διαφανή και διευκολύνει την 
αναγνώρισή τους αλλά και την κινητικότητα των φοιτητών/φοιτητριών (π.χ. στα πλαίσια των 
προγραμμάτων Erasmus+). Συγκεκριμένα, το πανεπιστήμιο προέλευσης αναγνωρίζει τις 
πιστωτικές μονάδες που έλαβαν οι φοιτητές/φοιτήτριες από τα ιδρύματα-εταίρους για τα 
μαθήματα που παρακολούθησαν εκεί, έτσι ώστε οι μονάδες των μαθημάτων που έλαβαν οι 
φοιτητές/τριες στο εξωτερικό να αντικαθιστούν τις μονάδες που θα τους χορηγούνταν από το 
Πανεπιστήμιο προέλευσης σε ισοδύναμη περίοδο σπουδών. 
 
Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτείται κατά μέσο όρο από 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 
Ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί στον χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται τυπικά να 
αφιερώσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για να ολοκληρώσουν όλες τις μαθησιακές 
δραστηριότητες (όπως είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, τα σεμινάρια, οι εργασίες, η 
πρακτική άσκηση, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη και οι εξετάσεις) που απαιτούνται για την 
επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
 
Σύμφωνα με τους κανόνες του, 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) αντιστοιχούν στον φόρτο 
εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους, 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ενός εξαμήνου και 20 
πιστωτικές μονάδες (ECTS) ενός τριμήνου. 
 
Κάθε τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 240 
πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ κάθε πενταετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
 
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) αποδίδονται για ένα μάθημα μόνο μετά από επιτυχή εξέταση σε 
αυτό. 
 
 
 


