ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+ Σπουδές
Πληροφοριακό δελτίο ΤΑΓΦ: πρόσκληση συμμετοχής
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι φοιτήτριες/ές να διαβάσουν προσεκτικά τις πληροφορίες που
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html που αφορούν στη
διαδικασία επιλογής και στη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας γενικότερα.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ πως ορίστηκε ανώτατο όριο στον αριθμό των υποτροφιών που δίνεται ανά τμήμα.
Στο ΤΑΓΦ αναλογούν 62 υποτροφίες.

Η διακίνηση των φοιτητών/τριών γίνεται μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών που έχουν
συναφθεί από καθηγητές/τριες του ΤΑΓΦ και ισχύουν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό
έτος. Υπεύθυνοι για τις διμερείς συμφωνίες με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι ένας ή
περισσότεροι καθηγητές/τριες, που είναι υπεύθυνοι κάθε συμφωνίας, από τους οποίους
γίνεται η επιλογή των φοιτητών κατά το μήνα Μάρτιο. Η επιλογή αφορά όλο το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο). Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι
εξής:
1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο
αν τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Έρασμος έχουν περάσει
τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών ( ή δύο
εξαμήνων).
2. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας διότι θα
μεταβούν σε αγγλόφωνα τμήματα για να παρακολουθήσουν μαθήματα. Επί πλέον
αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην τελική επιλογή τους εάν έχουν γνώση της
γλώσσας του Πανεπιστημίου υποδοχής (Πχ. γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά κλπ.)
3. Επιλογή και παρακολούθηση μαθημάτων στο Ίδρυμα Υποδοχής
Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος ERASMUS μόνο
για να διανύσουν μια περίοδο σπουδών σε ξένο Ίδρυμα αντικαθιστώντας αντίστοιχη
περίοδο φοίτησης στο Πανεπιστήμιο προέλευσής τους. Αυτό σημαίνει ότι οι
φοιτητές μας πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα που να αντιστοιχούν σε 30
ECTS credits (πιστωτικές μονάδες) ανά εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές, μετά την
επιλογή τους, δεν πρέπει (ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο
εξωτερικό) να εξεταστούν στην Ελλάδα στα μαθήματα που αντιστοιχούν σε αυτά
που έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό και θα αναγνωρίσουν
όταν επιστρέψουν.
Οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν
και να εξασφαλίσουν ικανοποιητική επίδοση αξιοποιώντας το χρόνο σπουδών τους
στο εξωτερικό, με στόχο πάντα την αναγνώριση των σπουδών τους. Σύμφωνα με την
από 26/1/2016 απόφαση Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, σε περίπτωση κατά την οποία ο
φοιτητής δεν έχει καν παρακολουθήσει ή δεν έχει προσέλθει σε εξετάσεις σε κανένα
μάθημα του Ιδρύματος Υποδοχής, από αυτά τα οποία θα έχουν καταγραφεί στη
Συμφωνία Μάθησης/Learning Agreement (ή την τροποποίηση αυτής), θα ζητείται η
επιστροφή του ποσού της υποτροφίας που θα έχει προεισπράξει, το οποίο ανέρχεται
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στο 80% της συνολικής υποτροφίας του. Εάν ο φοιτητής έχει τουλάχιστον εξετασθεί
σε μαθήματα από αυτά που αναγράφονται στη Συμφωνία Μάθησης/Learning
Agreement και έχει λάβει λιγότερες από 10 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο,
δεν θα του χορηγείται το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας μετά την επιστροφή του από
το εξωτερικό. Τα παραπάνω δεν θα ισχύουν στην περίπτωση που η μερική ή ολική
αποτυχία θα οφείλεται σε διαπιστωμένους λόγους ανωτέρας βίας.
Λόγω του επικείμενου Brexit, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην χορηγηθεί
μηνιαία υποτροφία από την ΕΕ ή την χώρα υποδοχής, εν προκειμένω την
Αγγλία, σε φοιτητές/ιες που επιλέξουν και επιλεγούν προκειμένου να
μετακινηθούν σε Βρετανικά παν/μια.
4. Αναγνώριση της περιόδου σπουδών
Η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό είναι ο
βασικός σκοπός του προγράμματος και επιτυγχάνεται ως εξής:
Οι φοιτητές επιλέγουν από το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής
μαθήματα τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά
εξάμηνο σπουδών ή 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση σπουδών που
ολοκληρώνονται εντός τριμήνου. Η αναγνώριση των σπουδών γίνεται μέσω της
μεταφοράς και αντιστοίχισης των πιστωτικών αυτών μονάδων με μαθήματα του
Τμήματός μας, εφόσον οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής.
Η επιλογή και η αντιστοίχιση των μαθημάτων καταγράφεται στο έντυπο “Συμφωνία
Μάθησης /Learning Agreement for studies”, που υπογράφεται από τον φοιτητή και
τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των δύο Ιδρυμάτων. Σε αυτό αποτυπώνεται η
επιλογή των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές στο Ίδρυμα
Υποδοχής με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS αλλά και τα μαθήματα του
προγράμματος σπουδών του ΕΚΠΑ με τα οποία θα αντιστοιχηθούν με τις
αντίστοιχες πιστωτικές τους μονάδες.
Η “Συμφωνία Μάθησης/Learning Agreement for studies” συμπληρώνεται
απαραιτήτως με την καθοδήγηση των ακαδημαϊκών υπευθύνων. Μετά την επιστροφή
από το εξωτερικό οι φοιτητές προσκομίζουν στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου αναγράφεται η βαθμολογία και οι
πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς, ώστε να γίνει
η αντιστοιχία με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου μας.
Κατόπιν, αφού καταχωρισθούν οι βαθμοί των μαθημάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα
της Γραμματείας, χορηγείται το πιστοποιητικό αναγνώρισης σπουδών
υπογεγραμμένο από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και τον/την Γραμματέα του
τμήματος.
5. Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή
είναι επί πτυχίω, για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, πρέπει να χρωστούν αρκετά
μαθήματα,τα οποία να αντιστοιχούν σε 30 ECTS credits ώστε να επιλέξουν από
αυτά αντίστοιχα μαθήματα τα οποία να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα υποδοχής και
τέλος να τα αναγνωρίσουν. Επομένως, φοιτητές/τριες που χρωστούν ελάχιστα
μαθήματα δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εις
βάρος άλλων φοιτητών/τριών που έχουν τη δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης
και αναγνώρισης περισσοτέρων μαθημάτων.
6. Οι φοιτητές/τριες, προκειμένου να επιλέξουν το Πανεπιστήμιο για το οποίο θα
κάνουν αίτηση στους υπεύθυνους καθηγητές, πρέπει πρώτα να ενημερωθούν
σχετικά με τα Πανεπιστήμια προς τα οποία επιθυμούν να μετακινηθούν. Στις
ιστοσελίδες όλων των πανεπιστημίων, εκεί όπου γίνεται αναφορά στις Διεθνείς
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Σχέσεις και ειδικότερα στο πρόγραμμα Έρασμος, παρέχεται ενημέρωση για τη
διαδικασία εγγραφής, το πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια των εξαμήνων, τη
δυνατότητα στέγασης και για άλλα πρακτικά θέματα που είναι απαραίτητα για τους
εξερχόμενους φοιτητές/τριες.
7. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες πρέπει να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος
στους υπεύθυνους καθηγητές μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά εντός των
προθεσμιών που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή/και στη
Γραμματεία. Η σχετική αίτηση ενδιαφέροντος και τα αιτούμενα δικαιολογητικά
είναι
ανηρτημένα
στην
ιστοσελίδα
του
Τμήματος
http://www.enl.uoa.gr/programmata-erasmus-plus.html
Λόγω του περιορισμένου αριθμού των υποτροφιών ανά Τμήμα οι φοιτητές που θα
αιτηθούν για να συμμετάσχουν θα πρέπει να είναι βέβαιοι για την επιλογή τους, ώστε
να μην καταλαμβάνουν θέσεις για τις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα να
αναπληρωθούν από επιλαχόντες στη συνέχεια.
8. Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των υποψηφίων ερασμιακών φοιτητών/τριών από
τους υπεύθυνους/ες καθηγητές/τριες. Κριτήρια επιλογής:
 Βαθμολογία
 Εξάμηνο φοίτησης/αριθμός μαθημάτων που έχουν περάσει κατά τα
προηγούμενα εξάμηνα
 Συνέντευξη
 Γνώση γλώσσας Πανεπιστημίου υποδοχής (χρειάζεται πιστοποιητικό).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ελέγξουν και για επιπλέον κριτήρια ή/και
απαραίτητα δικαιολογητικά που πιθανόν να αναγράφονται στις επιμέρους
ανακοινώσεις των υπεύθυνων καθηγητών/τριών.
9. Οι επιλεγμένοι φοιτητές/τριες θα λάβουν ενημέρωση από το Τμήμα Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Σχέσεων με αποστολή e-mail εντός του Απριλίου σχετικά με την
περαιτέρω διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών των
υποψηφίων: Τρίτη 12 Μαρτίου 2019.
Παραδίδετε την αίτηση σας είτε στην γραμματεία τομέων (709) είτε
στον/ην υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια τις ώρες γραφείου.
Σχετικά με τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια Erasmus+ για το 2019-2020 δείτε το
σχετικό
επισυναπτόμενο
αρχείο
στην
ιστοσελίδα
του
Τμήματος
http://www.enl.uoa.gr/programmata-erasmus-plus.html.
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