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Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΡΑΣΜΟΣ για το έτος 
2010-2011 είναι οι εξής: 
 

ΧΩΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Γαλλία Grenoble Institute of Technology ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ 

Πολωνία Politechnika Poznanska ΒΑΡΟΥΤΑΣ 

Φινλανδία Helsinki University of Technology 
(TKK) ΒΑΡΟΥΤΑΣ 

Τουρκία Atilim University ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ 

Γαλλία Universite de Nice ΕΜΙΡΗΣ 

Γαλλία Université d´Evry Val d' Essonne ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Μεγάλη Βρετανία University of Ulster ΚΑΡΑΛΗ 

Αυστρία Universitat Wien ΤΣΑΛΓΑΤΙΔΟΥ 

 
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν καλούνται να υποβάλουν μία 
αίτηση που να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 
1) Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία, τηλέφωνο και 
email επικοινωνίας, έτος σπουδών, επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα, συνολικό μέσο 
όρο μέχρι στιγμής και οτιδήποτε σχετικό πιστεύετε πως θα βοηθήσει στην επιλογή 
σας.  
 
2) Το Πανεπιστήμιο που επιθυμούν να μεταβούν (σημειώνοντας και το εξάμηνο 
προτίμησης: εαρινό ή χειμερινό). Αν κάποιος φοιτητής θέλει να κάνει αίτηση για 
πάνω από ένα Πανεπιστήμια, θα πρέπει να ορίσει και τη σειρά προτεραιότητας. 
 
3) Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του τμήματος. 
 
4) Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών. 
 
Οι αιτήσεις μαζί με ΟΛΑ τα συνημμένα θα πρέπει να υποβληθούν μέσω e-mail μέχρι 
8 Μαρτίου 2010 στους αντίστοιχους υπεύθυνους καθηγητές των πανεπιστημίων της 
επιλογής τους. Αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές. 
 
Αν κάποιος φοιτητής κάνει αίτηση για πάνω από ένα Πανεπιστήμια, θα στείλει την 
ίδια αίτηση σε όλους τους υπεύθυνους καθηγητές. Για παράδειγμα, αν κάποιος 
επιλέξει τα Πανεπιστήμια: TKK (υπεύθυνος κ. Βαρουτάς),  Εvry (υπεύθυνος 
κ.Ζησιμόπουλος) και Ulster (υπεύθυνη κ. Καράλη), θα ετοιμάσει μία αίτηση με τα 
αντίστοιχα συνημμένα, στην οποία θα ορίζει και τη σειρά προτεραιότητας των 
Πανεπιστημίων που επιθυμεί και θα στείλει το ίδιο e-mail με την ίδια αίτηση στις e-
mail διευθύνσεις και των τριών παραπάνω καθηγητών. 
 
 
 



Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών είναι σε γενικές γραμμές: 
 

1) Βαθμολογία και αριθμός μαθημάτων 
 

2) Γνώσεις ξένων γλωσσών 
 

3) Εξάμηνο φοίτησης (προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές του 2ου και 3ου 
έτους) 

 
Οι γενικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα είναι οι 
εξής: 
 
α.  Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές  σε 
Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. 

β. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι  σε Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών είτε για προπτυχιακές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές. Μπορούν επίσης να 
μετακινηθούν  όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή σε Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα μόνο αν τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus 
έχουν περάσει τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος 
σπουδών. 

γ. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας του 
Πανεπιστημίου υποδοχής (ή της Αγγλικής γλώσσας στην περίπτωση που το 
Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για τους 
αλλοδαπούς φοιτητές του). Αυτό πρέπει να πιστοποιείται από τα κατάλληλα 
διπλώματα που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι. 

δ. Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Έρασμος μόνο 
για να διανύσουν μια περίοδο σπουδών σε ξένο Ίδρυμα σε αντικατάσταση 
αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Ίδρυμά τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
παρακολουθήσουν αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων με αυτόν που θα 
παρακολουθούσαν στο Πανεπιστήμιό μας κατά την ίδια χρονική περίοδο 
(πάντως όχι λιγότερα από 3 μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών). 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. Σε αντίθετη 
περίπτωση, (αποτυχία σε όλα τα μαθήματα ή επιτυχία σε ένα μόνο μάθημα) πρέπει 
να προσκομιστούν από τους φοιτητές έγγραφα των καθηγητών του Ιδρύματος 
υποδοχής τα οποία να αιτιολογούν την επίδοση των φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, μετά την εξέταση των εγγράφων, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή 
μέρους ή του συνόλου της χορηγηθείσης υποτροφίας. 

ε.  Οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι 
επί πτυχίω, για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα πρέπει να χρωστούν αρκετά 
μαθήματα ώστε να επιλέξουν από αυτά αντίστοιχα μαθήματα για να τα 
παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα υποδοχής και τέλος να τα αναγνωρίσουν, σύμφωνα 
με τα προαναφερθέντα. Επομένως, φοιτητές που χρωστούν ελάχιστα μαθήματα 
δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εις βάρος 
άλλων φοιτητών που έχουν τη δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης και 
αναγνώρισης περισσοτέρων μαθημάτων. 

στ. 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. 



 
ζ. Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν αντί να παρακολουθήσουν μαθήματα στο 
Πανεπιστήμιο Υποδοχής να εκπονήσουν διπλωματική/πτυχιακή εργασία μόνο 
εφόσον στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στο 
οποίο φοιτούν, αυτή αποτελεί το μόνο μάθημα σε συγκεκριμένο εξάμηνο. Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει επιπλέον να παρακολουθήσουν και ένα αριθμό 
μαθημάτων. 
 
η. Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να κάνουν πρακτικές/κλινικές ασκήσεις στο 
Πανεπιστήμιο Υποδοχής συγχρόνως με την παρακολούθηση των αντίστοιχων 
μαθημάτων των οποίων η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.  
 
θ. Η διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να 
είναι μικρότερη από τρεις (3) μήνες ούτε μεγαλύτερη από δώδεκα (12). 
 
ι. Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών που 
έχουν συνάψει καθηγητές του Τμήματος στο οποίο ανήκουν. 
 
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή φοιτητών στο πρόγραμμα είναι η πλήρης 
ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό. Η διαδικασία 
έχει ως εξής:  
- στα Τμήματα όπου εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων 
ECTS οι φοιτητές επιλέγουν σύνολο μαθημάτων που πρέπει να αντιστοιχούν σε 30 
πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο ή 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση 
διάρκειας σπουδών ενός τριμήνου 
- σε όλα τα άλλα Τμήματα μετά την επιλογή τους οι φοιτητές πρέπει να 
συμβουλευτούν το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου για το οποίο έχουν 
επιλεγεί και σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο της διμερούς συμφωνίας 
να επιλέξουν μαθήματα τα οποία να παρουσιάζουν ομοιότητα στην ύλη με τα 
διδασκόμενα μαθήματα στο Τμήμα τους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι ακαδημαϊκοί 
υπεύθυνοι πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμφωνία των καθηγητών του Τμήματος 
που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα με αυτά που έχουν επιλεγεί, ούτως ώστε 
να διευκολυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων αυτών μετά την 
επιστροφή των φοιτητών από το εξωτερικό. 
Στο τέλος της διαδικασίας αυτής κάθε φοιτητής συμπληρώνει τη Συμφωνία 
Σπουδών (Learning Agreement) η οποία υπογράφεται από τον ίδιο, τους 
ακαδημαϊκούς υπεύθυνους και τους Συντονιστές ΕΡΑΣΜΟΣ των 2 Ιδρυμάτων. 
Μετά την επιστροφή του φοιτητή από το εξωτερικό, και εφόσον έχει εξεταστεί 
επιτυχώς στα μαθήματα που είχαν συμφωνηθεί να παρακολουθήσει στο 
Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ο φοιτητής προσκομίζει στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο 
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε, 
ώστε να γίνει η αντιστοιχία με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του 
Πανεπιστημίου μας. Κατόπιν, αφού καταχωρηθούν οι βαθμοί των μαθημάτων στο 
μηχανογραφικό του φοιτητή, του χορηγείται το πιστοποιητικό αναγνώρισης 
σπουδών υπογεγραμμένο από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και τον/την Γραμματέα 
του τμήματος.  
 
- Πληροφορίες για τη διαδικασία  εγγραφής που ισχύει στο κάθε Πανεπιστήμιο 
υποδοχής στο πλαίσιο του προγράμματος Έρασμος, οι φοιτητές πρέπει να βρουν 
μέσω της γενικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.braintrack.com. Στις 
ιστοσελίδες όλων των πανεπιστημίων, εκεί όπου γίνεται αναφορά στις Διεθνείς 
Σχέσεις και ειδικότερα στο πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ, παρέχεται ενημέρωση για τη 
διαδικασία εγγραφής, το πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια των εξαμήνων, τη 

http://www.braintrack.com


δυνατότητα στέγασης και για άλλα πρακτικά θέματα που είναι απαραίτητα για τους 
εξερχόμενους φοιτητές. Μπορούν επίσης να συμβουλεύονται τους πληροφοριακούς 
φακέλους των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων από το αρχείο που τηρείται στο 
Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου καθημερ ι νά  
εκτός  Παρασκευής  1 1. 00 ’  -  13 .0 0’ .   
 
- Το  ύψος της μηνιαίας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα 
κυμανθεί  από 300 ως 591 € ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.  
 
- Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ): Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το 
πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ΕΡΑΣΜΟΣ για τους Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) για 
τους οποίους το μηνιαίο ποσό υποτροφίας θα κυμανθεί από 448 ως 909 € ανάλογα 
με τη χώρα υποδοχής. 
 


