Κανονισμός Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές
Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.1
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
1. Η μη διάκριση – Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε όλους τους μετακινούμενους για σπουδέςεισερχόμενους και εξερχόμενους- ανεξαρτήτως υπόβαθρου.
2. Η Διασφάλιση ίδιας ακαδημαϊκής αντιμετώπισης και ίδιων υπηρεσιών στους μετακινούμενους
εισερχόμενους και εξερχόμενους συμμετέχοντες.
3. Η εξασφάλιση των κοινών ποιοτικών κριτηρίων και των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων
ιδρυμάτων κατά τα στάδια, επιλογής, προετοιμασίας, υποδοχής και ενσωμάτωσης, μέσω των
συμφωνιών (Inter-Institutional Agreements-IIA) που υπογράφονται μεταξύ των ιδρυμάτων. Η
κινητικότητα βασίζεται σε Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) για τους φοιτητές που
έχει τεθεί σε ισχύ εκ των προτέρων ανάμεσα στα Ιδρύματα αποστολής και υποδοχής και τους
μετακινούμενους συμμετέχοντες.
4. Το δικαίωμα πρόσβασης των φοιτητών Erasmus στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus καθώς
και στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.
5. Η καταβολή στο ακέραιο της εθνικής υποτροφίας στους εξερχόμενους σπουδαστές.
6. Η διασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου γλωσσομάθειας και η παροχή κατάλληλης
υποστήριξης γλώσσας στους μετακινούμενους συμμετέχοντες.
7. Η πλήρης αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων ECTS των επιτυχώς ολοκληρωμένων
μαθημάτων και η ένταξή τους στο παράρτημα διπλώματος.
8. Η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της εμπειρίας των μετακινούμενων που αποκτήθηκε κατά
τη διάρκεια της φοίτησης στο εξωτερικό προς όφελος του Ιδρύματος και συνολικά των
φοιτητών του ιδρύματος.
9. Η διασφάλιση μη χρέωσης διδάκτρων ή συνδρομών για εγγραφή, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.
10. Η ενσωμάτωση των εισερχόμενων συμμετεχόντων στην καθημερινή ζωή του Ιδρύματος.
Παροχή κατάλληλης καθοδήγησης και μηχανισμών υποστήριξης των εισερχόμενων
συμμετεχόντων.
11. Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των εισερχόμενων φοιτητών για τα Προγράμματα
Σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο και τυχόν μεταβολές τους

12. Η έγκαιρη παροχή στον μετακινούμενο και στο συνεργαζόμενο ίδρυμα από το οποίο
προέρχεται των απαιτούμενων εγγράφων/πιστοποιητικών που αφορούν στην επίδοσή του στο
τέλος της περιόδου μετακίνησης.
13. Η παροχή βοήθειας στην έκδοση visa, στους εισερχόμενους και εξερχόμενους μετακινούμενους
συμμετέχοντες.
14. Η παροχή βοήθειας σε θέματα ασφάλισης, στους εισερχόμενους

και εξερχόμενους

μετακινούμενους συμμετέχοντες.
15. Η διασφάλιση ότι η συνεργασία οδηγεί σε βιώσιμα και ισορροπημένα αποτελέσματα για
όλους τους εταίρους.
16. Η παροχή σχετικής υποστήριξης στους φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτές τις
δραστηριότητες.
17. Η ανακοίνωση του Χάρτη Erasmus, της σχετικής Δήλωσης Πολιτικής Erasmus (Erasmus Policy
Statement) και των εκάστοτε εν ισχύ νομικών διατάξεων σε περίοπτη θέση στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος.
18. Η διαρκής προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Α.2 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ERASMUS (ERASMUS POLICY STATEMENT)
Το Ίδρυμα συμφωνεί να δημοσιεύσει αυτή τη δήλωση, στην ιστοσελίδα του σε χρονικό
διάστημα ενός μήνα από την υπογραφή του Χάρτη Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Βασικοί όροι στους οποίους βασίζεται η επιλογή εταίρων και συνεργασιών
1. Ομοιότητα ή και συμπληρωματικότητα του προγράμματος σπουδών μεταξύ των συνεργαζόμενων
τμημάτων.
2. Ανάπτυξη υπαρχουσών συμφωνιών σε ερευνητικό ή άλλο ακαδημαϊκό επίπεδο.
3. Διεύρυνση προσωπικών δεσμών καθηγητών σε ιδρυματικό επίπεδο.
4. Προσέγγιση Πανεπιστημίων με διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές και πρόθυμων να
μεταλαμπαδεύσουν την τεχνογνωσία τους.
5. Ανταπόκριση σε ενδιαφέρον ξένων Πανεπιστημίων που επιθυμούν τη συνεργασία με το Τμήμα
Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - και ειδικά εκείνων από γειτονικές χώρες.

6. Επίτευξη μέσω του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση [Erasmus Charter for Higher
Education (E.C.H.E.)] της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, έναν από τους κύριους στρατηγικούς
στόχους του Ιδρύματος.
7. Επιδίωξη αύξησης της συμμετοχής στο πρόγραμμα και στόχευση σε δράσεις που αφορούν στην
εκπαίδευση.
Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης κατά τη διάρκεια του 3ου έτους
σπουδών τους και όχι νωρίτερα.
1. Ο φοιτητής μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων από την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει
δικαίωμα να μην αποδεχθεί τη θέση για μετακίνηση. Σε αυτή την περίπτωση οφείλει να
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ακύρωσης στην Γραμματεία του Τμήματος και το Γραφείο
Erasmus ενημερώνει τον επόμενο σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης φοιτητή για την κάλυψη της
θέσης.
2. Οι φοιτητές που έχουν ποινές για αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος, αποκλείονται για το ίδιο χρονικό διάστημα από τις μετακινήσεις
στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Για τις ως άνω επιβληθείσες ποινές ζητά ενημέρωση
από τις Γραμματείες η Επιτροπή Erasmus του Τμήματος.
3. Οι αιτήσεις των φοιτητών μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στο
Γραφείο Erasmus.
4. Ο Φοιτητής μπορεί να αιτηθεί έως 3 Ιδρύματα με σειρά προτίμησης που επιθυμεί να
μετακινηθεί στα πλαίσια της κινητικότητας Erasmus.
5. Αιτήσεις πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο (Απρίλιο και Σεπτέμβριο), όσον αφορά την
μετακίνηση για παρακολούθηση μαθημάτων.
6. Αιτήσεις πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους.
7. Οι Γραμματείες των Τμημάτων κατόπιν απόφασης Συνέλευσης Τμήματος είναι αρμόδιες για την
έγκαιρη ανάρτηση στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων Σπουδών τους και την έγκαιρη
αποστολή στο Γραφείο Erasmus των προσφερόμενων στην ξένη γλώσσα μαθημάτων. To
Γραφείο Erasmus είναι αρμόδιο για την έγκαιρη ανάρτηση λίστας των προσφερόμενων
μαθημάτων του Τμήματος στην ιστοσελίδα κατόπιν παραλαβής από την Επιτροπή Erasmus του
Τμήματος.

8. Οι μετακινούμενοι οφείλουν πριν τη μετακίνησή τους να έχουν εξασφαλίσει τα απαιτούμενα
για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος.
9. Το Γραφείο Erasmus είναι αρμόδιο για την ανάρτηση/δημοσίευση στην ιστοσελίδα των
πληροφοριών και προκηρύξεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα.
10. Το γραφείο Erasmus είναι αρμόδιο για τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων/ημερίδων
(Open Days), με στόχο την προώθηση του Προγράμματος και τη βέλτιστη δυνατή ενημέρωση
των φοιτητών για τα οφέλη, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του Προγράμματος.
11. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στη Συμφωνία Μάθησης, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί
επιτυχώς, προσμετρώνται στο βαθμό πτυχίου.
12. Η παροχή καθοδήγησης για εύρεση στέγης στους εισερχόμενους φοιτητές.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Η επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του
Προγράμματος οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus.
2. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης μόνο στα Πανεπιστήμια με τα οποία έχει
υπογράψει σχετική συμφωνία το Τμήμα στο οποίο ανήκουν.
3. Προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της ισότητας, η επιλογή των
φοιτητών γίνεται βάσει διαδικασιών και κριτηρίων τα οποία είναι εκ των προτέρων
γνωστά.
4. Η επιλογή των προερχόμενων από το ίδιο Τμήμα φοιτητών πραγματοποιείται σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο επιλογής οι φοιτητές ομαδοποιούνται βάσει του κύκλου σπουδών τους. Στο
δεύτερο στάδιο επιλογής τα αιτήματα μετακίνησης των φοιτητών ικανοποιούνται κατά σειρά
προτεραιότητας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ανά κύκλο σπουδών.
Γ1. Κριτήρια επιλογής Φοιτητών του Πρώτου Κύκλου σπουδών
Τα αιτήματα μετακίνησης των φοιτητών που διανύουν τον πρώτο κύκλο σπουδών τους
(Προπτυχιακοί Φοιτητές) ικανοποιούνται έπειτα από την κατάταξη αυτών σε μία λίστα προτεραιότητας
λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

Ο φοιτητής πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς στα

ΝΑΙ/ΟΧΙ

τουλάχιστον 18 από τα 24 συνολικά υποχρεωτικά μαθήματα
των εξαμήνων 1ο, 2ο, 3ο, 4ο.
2

Ο φοιτητής πρέπει αποδεδειγμένα να γνωρίζει Αγγλικά

ΝΑΙ/ΟΧΙ

επιπέδου τουλάχιστον Β2
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

Μέσος όρος (Μ.Ο.) των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων Μ.Ο. Βαθμού x 5μονάδες
μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου η οποία
πραγματοποιήθηκε στο ίδιο με την αίτηση ακαδημαϊκό έτος
και αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία που
συνοδεύει την αίτηση του υποψηφίου
Πραγματοποίηση προηγούμενης μετακίνησης κατά τις δυο

-20 μονάδες

(2) τελευταίες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επίπεδο Β2: 10 μονάδες
Επίπεδο Γ1: 15 μονάδες
Επίπεδο Γ2: 20 μονάδες

Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας του κράτους που ανήκει

Επίπεδο Α1-Α2: 5 μονάδες

το Ίδρυμα υποδοχής.

Επίπεδο Β1,Β2,Γ1,Γ2: 10
μονάδες

Προφορική συνέντευξη (παρουσία του Συμβούλου Καθηγητή

Μέγιστο 20 μονάδες

και μέλους/ών την Επιτροπής Erasmus του Τμήματος).

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. Τα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως και
αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος που δίνεται σε όλους τους φοιτητές.
2. Τα E.C.T.S. υπολογίζονται με βάση τα E.C.T.S. του Ιδρύματος Υποδοχής.
3. Η Συμφωνία Μάθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο μαθήματα που αντιστοιχούν
σε 30 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. / εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος
Προέλευσης.
4. Ο φοιτητής δεν μπορεί να επιλέξει μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.
5. Η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής με εκείνα
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της

Συμφωνίας Μάθησης, γίνεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας που ορίζεται με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή. Η ακολουθούμενη διαδικασία
αντιστοίχισης κοινοποιείται από το Τμήμα προέλευσης στο Γραφείο Erasmus του ΔΙ.ΠΑ.Ε το
οποίο λαμβάνει ενημέρωση σε περίπτωση τροποποίησής της.
6. Ο βαθμός και οι πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων
7. Αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records) που
8. Αποστέλλεται από το Ίδρυμα Υποδοχής στο Γραφείο Erasmus ώστε να τοποθετηθεί στο φάκελο
του φοιτητή για την ολοκλήρωση της υποτροφίας. Το Γραφείο Erasmus προωθεί το εν λόγω
πιστοποιητικό στη Επιτροπή Erasmus του Τμήματος η οποία εισηγείται στην Συνέλευση του
Τμήματος, την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus.
9. Η αντιστοίχιση του βαθμού του ξένου Πανεπιστημίου με τον αντίστοιχο ελληνικό γίνεται βάσει
μαθηματικού τύπου, όπως φαίνεται στο σχετικό παράρτημα.

Η αντιστοίχιση της βαθμολογίας του Τμήματος Φυσικής – ΔΙ.ΠΑ.Ε. στη βαθμολογική κλίμακα
E.C.T.S.
E.C.T.S. Grading Scale
A
B
C
D

Grades in UOM
10.0 – 8.5
8.49 – 6.5
6.49 – 5.0
4.99 – 0

Definition
Excellent
Very Good
Good
Fail

