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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι γενικοί στόχοι από τη συμμετοχή του Τμήματος στο πρόγραμμα Erasmus+ είναι η 

πλήρης εναρμόνιση του Πανεπιστημίου και του Τμήματος με τις αρχές του Χάρτη 

Erasmus (Erasmus Charter), η ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων 

και η αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων μετακίνησης, η διεύρυνση των 

υφισταμένων και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών με πανεπιστήμια της Ευρώπης.  

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη 

αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή 

διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος του 

Πανεπιστημίου Πατρών στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την 

αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν στο 

εξωτερικό όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη Συμφωνία 

Σπουδών (Learning Agreement1) και όπως αυτές τροποποιούνται με το έντυπο 

«Changes to Learning Agreement».  

 
1 Από τον Ιούνιο του 2021 το Online Learning Agreement (OLA), που είναι ένα διαδικτυακό εργαλείου 
που επιτρέπει σε φοιτητές/ήτριες να προετοιμάζουν, να υποβάλλουν και να υπογράφουν τις 
Συμφωνίες Σπουδών είναι υποχρεωτικό. 
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Το Τμήμα έχει οργανώσει το πρόγραμμα κινητικότητάς του σύμφωνα με τις κεντρικές 

οδηγίες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων το οποίο ανήκει στη Διεύθυνση Δημοσίων 

Σχέσεων και Εξωστρέφειας, σχετικά με το πρόγραμμα Εrasmus+ του Πανεπιστημίου 

Πατρών2. 

Οι φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 

Εργασίας  έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Erasmus+, µέσω του 

οποίου τους δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθούν και να πραγματοποιήσουν μέρος 

των σπουδών τους σε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 

Επικαιροποιηµένος κατάλογος των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων του εξωτερικού είναι 

αναρτημένος στον ιστότοπο του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 

Πατρών3.   

Επίσης οι φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 

Εργασίας έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν µέσω του προγράμματος  Erasmus+ 

και να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση σε Ιδρύματα του εξωτερικού που 

συνεργάζονται µε το Τμήμα ή σε άλλους Φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της νεολαίας. 

Οι φοιτητές/ήτριες πριν από τη μετακίνησή τους θα πρέπει να αναζητήσουν τον 

εργασιακό φορέα. Στην προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είχε αναρτηθεί 

για το Τμήμα μας λίστα με προτεινόμενους (ενδεικτικούς) φορείς υποδοχής4. 

Τέλος η συνεργασία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τους Ακαδημαϊκούς 

Συντονιστές του Τμήματος είναι συνεχής με στόχο: (α) τη δημοσιοποίηση  των 

δυνατοτήτων κινητικότητας που προσφέρονται, στους φοιτητές (αλλά και στο 

διδακτικό και διοικητικό προσωπικό), (β) την έγκαιρη υπογραφή των αναγκαίων για 

τη μετακίνηση εγγράφων, (γ) τη γλωσσική επάρκεια των μετακινουμένων φοιτητών, 

και (δ) την τήρηση των όρων των Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών. 

 

 

 
2 https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/  
3 Η επικαιροποιημένη λίστα των Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας είναι προσβάσιμη στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου Πατρών 
στη διεύθυνση: https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus/list?department_id=46 
4http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/tmima_epistimon_tis_ekpaideusis
_kai_koinonikis_ergasias.pdf  

https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/
https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus/list?department_id=46
http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/tmima_epistimon_tis_ekpaideusis_kai_koinonikis_ergasias.pdf
http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/tmima_epistimon_tis_ekpaideusis_kai_koinonikis_ergasias.pdf
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1.1 Γενικές αρχές που διέπουν τον κανονισμό κινητικότητας των 

φοιτητών του Τμήματος 

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ εξασφαλίζει στους φοιτητές υποτροφία με σκοπό την 

κάλυψη των πρόσθετων δαπανών κατά τη διαμονής τους στο ίδρυμα του εξωτερικού, 

απαλλαγή από τα δίδακτρα και αναγνώριση της περιόδου των σπουδών που 

διανύουν σε ξένο πανεπιστήμιο.  

Οι φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να μεταβούν για σπουδές σε κάποιο από τα 

ιδρύματα του εξωτερικού, με το οποίο το Τμήμα έχει συνάψει διμερή συμφωνία. Το 

διάστημα της κινητικότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3 μηνών ή 

μεγαλύτερο του ενός έτους5.  

Προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και ισότητας, η επιλογή των 

φοιτητών πραγματοποιείται έχοντας εξ αρχής γνωστές τις διαδικασίες και τα κριτήρια 

επιλογής.  Η περίοδος κατάθεσης των αιτημάτων συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

Erasmus+ ανακοινώνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 

Πατρών.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ έχουν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές 

όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και 

Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές καταθέτουν το αίτημά 

τους online και με την ολοκλήρωση επιλογής οι φάκελοί τους αρχιοθετούνται στο 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Οι φοιτητικές ανταλλαγές βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων από τα πανεπιστήμια αποστολής και υποδοχής. Αυτό γίνεται με την 

εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης των 

Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS).   

  

 
5 Λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων 
θα αναλυθούν στη συνέχεια. 
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2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

2.1 Προϋποθέσεις Συμμετοχής εξερχόμενων φοιτητών στο πρόγραμμα 

Erasmus+ για Σπουδές 

 

Ο φοιτητής/ήτρια πρέπει να είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.   

Ο φοιτητής/ήτρια πρέπει να έχει εγγραφεί τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών και να 

έχει επιτυχώς εξεταστεί στο σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του πρώτου 

έτους. Ειδικότερα για τους φοιτητές του τελευταίου έτους σπουδών θα πρέπει να 

τους απομένουν τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη του πτυχίου, έτσι ώστε να μπορούν 

να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής.   

Πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση (τουλάχιστον σε επίπεδο Β1) της γλώσσας στην 

οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Εξαίρεση αποτελεί η 

εκπόνηση της πτυχιακής, μεταπτυχιακής ή διδακτορικής εργασίας, που μπορεί να 

γραφεί και στα αγγλικά.   

Πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη δι-ιδρυματική συμφωνία (Erasmus+ Inter-

Institutional Agreement) με το ίδρυμα υποδοχής και Συμφωνία Σπουδών (Learning 

Agreement) στην οποία θα προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση πτυχιακής 

εργασίας τα οποία αντιστοιχούν κατά περίπτωση σε 30 ECTS ανά εξάμηνο. 

Ο/Η ίδιος/α φοιτητής/ήτρια μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ 

μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της 

κινητικότητας (Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση).  

Στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής και 

εξέταστρα ενώ εξακολουθούν να καταβάλλονται πλήρως στους εξερχόμενους 

φοιτητές/ήτριες εθνικές υποτροφίες και δάνεια, εκτός και εάν προβλέπεται 

διαφορετικά από τον φορέα της υποτροφίας ή του δανείου. 
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2.2 Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής Εξερχομένων Φοιτητών/τριών 

στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές 

 

Οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να υποβάλουν online αίτηση μετά από τη σχετική 

προκήρυξη από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και βάσει των δι-Ιδρυματικών 

συμφωνιών του Τμήματος.  

Οι φοιτητές/ήτριες συνεργάζονται με τον Συντονιστή/στρια Erasmus του Τμήματος 

για τη συμπλήρωση του Leaerning Agreement. Η μοριοδότηση των εκάστοτε 

αιτήσεων πραγματοποιείται από τους συντονιστές Erasmus του Τμήματος6. Σε αυτή 

τη διαδικασία λαμβάνονται υπόψη: 

• Τα μαθήματα που επιτυχώς έχει ολοκληρώσει ο/η φοιτητής/ήτρια. 

• Η γλωσσική επάρκεια με βάση τη γλώσσα διδασκαλίας για τους φοιτητές Erasmus 

στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. 

• Το βιογραφικό σημείωμα και οι λόγοι συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 

• Τυχόν παλαιότερη συμμετοχή σε Πρόγραμμα Κινητικότητας Σπουδών. 

• Η μη έγκαιρη – αιτιολογημένη ακύρωση προηγούμενης συμμετοχής στο Erasmus+. 

• Η συνέντευξη που ο/η υποψήφιος/α παραχωρεί στο Συντονιστή Erasmus+.  

 

Στη συνέντευξη εξετάζεται και το κίνητρο συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας στο 

Πρόγραμμα. Επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι υποψήφιοι/ες 

ενημερώνονται ότι: 

• Η αίτησή τους είναι δεσμευτική και δεν δύναται να ακυρωθεί παρά μόνο εάν 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι (με σχετική αιτιολόγηση).  

• Ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί να αποσύρει την αίτηση υποψηφιότητας, χωρίς 

κυρώσεις, μέχρι τη λήξη της συνέντευξης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχει 

δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικές δράσεις του Προγράμματος.   

• Τα θέματα στέγασης και σίτισης στη χώρα υποδοχής, διευθετούνται με ευθύνη 

των φοιτητών.  

 
6 Σύμφωνα με την διαμορφωμένη, σε επίπεδο Ιδρύματος, διαδικασία μοριοδότησης κάθε συντονιστής 
ακολουθεί τα συγκεκριμένα κριτήρια και μοριοδότηση, όπως αποτυπώνεται από σχετικό έγγραφο του 
Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. 
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• Η παροχή υποτροφίας δεν καλύπτει το σύνολο των εξόδων μετακίνησης, αλλά 

μόνο μέρος αυτών (και συγκεκριμένα τη διαφορά του κόστους διαβίωσης 

ανάμεσα στη χώρα προέλευσης και τη χώρα υποδοχής).  

• Τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής τους επίδοσης αξιολογούνται βάσει της 

αναλυτικής βαθμολογίας που προσκομίζουν μετά τη λήξη της μετακίνησής τους.  

• Επιτυχής μετακίνηση θεωρείται όταν ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 

μαθήματα ισοδύναμα με τουλάχιστον το 40% των ECTS (π.χ. 12 ECTS όταν 

προβλέπεται σύνολο 30 ECTS για εξάμηνη μετακίνηση) τα οποία δηλώνονται στη 

Συμφωνία Σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα 

να ζητήσει επιστροφή μέρους ή του συνόλου του ποσού της υποτροφίας. 

 

Τέλος ας σημειωθεί ότι δίνεται προτεραιότητα χρηματοδότησης σε εκείνους/ες που 

μετακινούνται για πρώτη φορά. Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν μετακινηθεί στο 

παρελθόν µε το πρόγραμμα Erasmus έχουν χαμηλή προτεραιότητα7. 

 

2.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 

 

Ο τελικός αριθμός μετακινουμένων οριστικοποιείται βάσει των διαθεσίμων 

χρηματικών υπολοίπων του Προγράμματος και σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί, 

δίδεται προτεραιότητα στους υποψηφίους που συμμετέχουν για πρώτη φορά και 

στους φοιτητές του τέταρτου και του τρίτου έτους αντίστοιχα. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν αν έχουν επιλεγεί για μετακίνηση, στις 

ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και 

Κοινωνικής Εργασίας σε εύλογο διάστημα μετά το πέρας της καταληκτικής 

ημερομηνίας για την υποβολή των αιτήσεων. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται και 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στον ιστοχώρο του Προγράμματος 

Erasmus+. 

 

 

 

 
7 Υπάρχει αρνητική μοριοδότηση με βάση αυτό το κριτήριο. 
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2.4 ∆ιαδικασία μετά την επιλογή για Σπουδές στο εξωτερικό µε το 

Πρόγραμμα Erasmus+ 

 

2.4.1 Αναγνώριση Μαθημάτων: πριν την αναχώρηση   

Η Συμφωνία Σπουδών του/της φοιτητή/ήτριας πριν από την αναχώρηση του για το 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής θα πρέπει να εγκριθεί από τους συντονιστές Erasmus που 

έχει ορίσει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της 

Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε 

περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στη Συμφωνία Σπουδών και, φυσικά, στην 

περίπτωση που ο/η φοιτητής/ήτρια δεν έχει επιτύχει στις προβλεπόμενες από το 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης.  

Μαθήματα υποχρεωτικά μπορούν να αντιστοιχηθούν εάν ο/οι διδάσκοντας/ντες 

έχει/ουν ελέγξει το περιεχόμενο του εκεί διδασκόμενου μαθήματος και 

εισηγείται/ούνται θετικά στη Γενική Συνέλευση. Τα υπόλοιπα μαθήματα που θα 

επιλέξει ο/η φοιτητής/ήτρια θεωρούνται επιλογής και αναγνωρίζονται ως επιλογής 

του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας σε μία από τις 

δύο Κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών εάν ο/η φοιτητής/ήτρια έχει περάσει 

με επιτυχία τις εξετάσεις στο αντίστοιχο μάθημα.  

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για να μην καθυστερήσει τις σπουδές ο/η 

φοιτητής/ήτρια, θα πρέπει τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί 

επιτυχώς να αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για ένα εξάμηνο ή 20 ECTS 

για περίοδο ενός τριμήνου.  

 

2.4.2 Αναγνώριση Μαθημάτων: μετά την επιστροφή 

Μετά το πέρας του προγράμματος στο εξωτερικό και την επιστροφή τους, οι 

μετακινούμενοι/ες για σπουδές φοιτητές/ήτριες προσκομίζουν επίσημο έγγραφο του 

Πανεπιστημίου Υποδοχής όπου αναγράφονται οι τίτλοι των μαθημάτων, οι βαθμοί 

που έλαβαν στις αντίστοιχες εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής και ο αριθμός των 

ECTS. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να φαίνονται οι βαθμοί για όλα τα μαθήματα που 

είχαν επιλέξει (Pass ή Fail), ώστε να προκύπτει η συμμετοχή στις εξετάσεις τους.  

Ο/Η αρμόδιος/α Συντονιστής/ίστρια του Τμήματος για το Erasmus+ μετατρέπει τους 
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βαθμούς στην ισχύουσα στο Τμήμα κλίμακα8, ελέγχει αν ο/η φοιτητής/ήτρια έχει 

ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό βαθιό στις απαιτήσεις του Προγράμματος και 

καταθέτει στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων «Έκθεση Σπουδών» στην οποία περιγράφεται 

ρητώς και η αναγνώριση σπουδών και η απόδοση των ECTS. Σημειώνεται ότι είναι 

δυνατή η αναγνώριση μέχρι τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε ένα 

ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών στο εξωτερικό µε το πρόγραμμα Erasmus+.   

Τα αναγνωρισμένα μαθήματα µέσω του προγράμματος Erasmus+ αναφέρονται στο 

Παράρτημα ∆ιπλώµατος και οι πιστωτικές τους μονάδες προσµετρώνται  για την 

απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 

Εργασίας.  

Ικανοποιητική ολοκλήρωση του προγράμματος συνιστά η επιτυχής εξέταση στο 

Ίδρυμα Υποδοχής σε μαθήματα που αντιστοιχούν στο 40% τουλάχιστον από τις 

προβλεπόμενες στη Συμφωνία Σπουδών πιστωτικές μονάδες (ECTS). Σε περίπτωση µη 

ικανοποιητικής ολοκλήρωσης του προγράμματος δεν θα γίνεται δεκτό τυχόν αίτημα 

του/της φοιτητή/ήτριας για επόμενη μετακίνηση µε το πρόγραμμα Erasmus+. 

Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές/ήτριες δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα για 

αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά.  

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ίδρυμα Υποδοχής οι εξερχόμενοι/ες 

φοιτητές/ήτριες δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα ούτε να συμμετάσχουν στις 

εξετάσεις του Ιδρύματος Προέλευσης, δηλαδή του Πανεπιστημίου Πατρών. Με 

απόφαση του Τμήματος εξαιρείται η επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου και 

οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτήν. 

 

2.4.3 Χρηματοδότηση 

Ο/Η φοιτητής/ήτρια λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ανάλογα με τη χώρα 

προορισμού. Μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες 

κατά τη διάρκεια της φοίτησης του/της, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της 

κινητικότητας (Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση).  

Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας/μία φοιτητής/ήτρια μπορεί να 

μετακινηθεί μόνο μία φορά για σπουδές διάρκειας έως 12 μηνών.  

 
8 Σε περίπτωση που η κλίµακα του Ιδρύµατος Υποδοχής είναι διαφορετική. 
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Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρηματοδότηση καθώς και τη διαδικασία κατάθεσης 

των απαραίτητων δικαιολογητικών παρέχονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. 

Αρχικά ο/η φοιτητής/ήτρια λαμβάνει το 80% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης 

που δικαιούται και το υπόλοιπο 20% κατατίθεται αφού επιστρέψει και εφόσον 

πληροί τις παρακάτω ακαδημαϊκές προϋποθέσεις:  

Στην περίπτωση προπτυχιακών φοιτητών/ητριών:  

• Να έχουν λάβει μέρος σε όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις μαθημάτων η οποία 

να τεκμηριώνεται με βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής. 

• Με την ολοκλήρωση της περιόδου μετακίνησης θα πρέπει να έχουν 

προαγώγιμους βαθμούς στο 40% τουλάχιστον των δηλωθέντων ECTS για την 

περίοδο μετακίνησης τους (τουλάχιστον  8 ECTS για την περίοδο ενός τριμήνου, 

12 ECTS για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, και 24 ECTS για ένα ακαδημαϊκό έτος).  

Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 2ου και 3ου κύκλου:  

• Θα πρέπει να έχουν προαγώγιμους βαθμούς στο 40% τουλάχιστον των 

δηλωθέντων ECTS για την περίοδο μετακίνησης τους (στην περίπτωση που οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές 2ου κύκλου έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν τα 

μαθήματα της περιόδου), ή/και  

• Θα πρέπει η έκθεση προόδου της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής να 

αποδεικνύει την επιτυχημένη πρόοδο κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. 

 

Ως προς τα δικαιολογητικά που θα πρέπει επίσης να αναρτήσουν οι φοιτητές/ήτριες 

με την επιστροφή τους από το Πρόγραμμα Κινητικότητας για Σπουδές, αυτά είναι τα 

εξής: 

• Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement - After Mobility). 

• Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας συμπληρωμένο πλήρως και 

υπογεγραμμένο από το Ίδρυμα Υποδοχής (Transcript of Records). 

• Τη βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών της περιόδου κινητικότητας 

υπογεγραμμένα από το Ίδρυμα Υποδοχής (Confirmation of Erasmus study period)  

• Την online έκθεση για την αποτίμηση του προγράμματος (EU Survey Online 

report). 
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2.4.4 Επιπλέον χρηματοδότηση - Παροχές 

Οι φοιτητές/ήτριες που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται 

προσαύξηση 100 ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης.  Το κριτήρια που 

το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ορίσει είναι τα εξής: 

• Για φοιτητές/ήτριες που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος με βάση το ατομικό 

εκκαθαριστικό, από το οποίο θα προκύπτει ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν 

ξεπερνά τα 7.500 ευρώ. 

• Για φοιτητές/ήτριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος το ατομικό και 

οικογενειακό εκκαθαριστικό, από το οποίο θα προκύπτει ότι το κατά κεφαλήν 

εισόδημα δεν ξεπερνά τα 7.500 ευρώ. 

 

Επίσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

υιοθετήσει πολιτικές που στοχεύουν στην ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Οπότε και στην κινητικότητα για σπουδές στο εξωτερικό του Τμήματός μας 

καλύπτονται οι επιπλέον ανάγκες: 

• Συνοδός για το ταξίδι προς και από τη χώρα υποδοχής. 

• Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο. 

• Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

• Ιατρική παρακολούθηση. 

 

2.4.5 Επικοινωνία κατά τη διάρκεια του Προγράμματος 

Η επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ήτριες είναι ενεργή και συστηματική σε όλη τη 

διάρκεια της μετακίνησής τους και οι φοιτητές/ήτριες οφείλουν να επικοινωνούν με 

τους ακαδημαϊκούς συντονιστές Εrasmus του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης 

και Κοινωνικής Εργασίας και να ενημερώνουν τόσο για την οποιαδήποτε αλλαγή στη 

Συμφωνία Σπουδών, όσο και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στη 

διάρκεια της μετακίνησής τους. 
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3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

3.1 Προϋποθέσεις Συμμετοχής εξερχόμενων φοιτητών στο πρόγραμμα 

Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 

 

Ο φοιτητής/τρια για να μετακινηθεί στο εξωτερικό για Πρακτική Άσκηση μέσω του 

προγράμματος Erasmus Placement πρέπει να είναι υπήκοος κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Επίσης πρέπει 

να έχει εγγραφεί τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών και να έχει επιτυχώς εξεταστεί 

στο σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του πρώτου έτους. Όμως συνίσταται 

ισχυρά οι φοιτητές/ήτριες που επιθυμούν να μετακινηθούν στο εξωτερικό για 

Πρακτική Άσκηση μετά την εγγραφή τους στο 8ο εξάμηνο. Δυνατότητα συμμετοχής 

στο Πρόγραμμα έχουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. 

Οι φοιτητές/ήτριες κατά τη διάρκεια των αιτήσεων και μέχρι την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων επιλογής θα πρέπει να έχουν φοιτητική ιδιότητα. Να σημειωθεί ότι 

η φοιτητική ιδιότητα χάνεται όταν εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία. 

Τέλος θα πρέπει ο/η φοιτητής/ήτρια να διαθέτει επαρκή γνώση της γλώσσας 

(τουλάχιστον σε επίπεδο Β2) της χώρας υποδοχής ή της γλώσσας επικοινωνίας του 

φορέα εργασίας. 

 

3.2 Φορείς Υποδοχής και αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ 

 

Το Πρόγραμμα Erasmus Placement παρέχει στους φοιτητές του Τμήματος Επιστημών 

της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

περιόδου επιχορηγούμενης πρακτικής άσκησης 1 έως 3 μηνών σε έναν από τους 

επιλέξιμους Φορείς Υποδοχής. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/ήτριες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν Φορέα 

Υποδοχής μέσα από έναν κατάλογο ιδιωτικών και δημόσιων φορέων από έναν 
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κατάλογο που εξειδικεύεται για το κάθε Τμήμα9. 

Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με 

κάποιο από τα αντικείμενα σπουδών των δύο κατευθύνσεων του Τμήματος 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. 

Η πρακτική άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί τμήμα της πτυχιακής εργασίας 

(προπτυχιακής, μεταπτυχιακής) ή της διδακτορικής διατριβής.  

Σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση αφορά ερευνητική εργασία, ο/η 

φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να εντάξει την εργασία του/της στους στόχους και το 

πρόγραμμα εργασίας του Φορέα Υποδοχής. 

 

3.3 Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής Εξερχομένων Φοιτητών/τριών 

στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 

 

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει την εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική 

συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε 

περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική πρόσκληση από το Τμήμα Διεθνών 

Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην αίτηση ο/η φοιτητής/ήτρια έχει τη 

δυνατότητα να δηλώσει μόνο μία επιλογή Φορέα Υποδοχής.  

Επίσης, για την επιτυχή υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η μεταφόρτωση 

(upload) των ακόλουθων δικαιολογητικών:  

• Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά) βάσει του υποδείγματος Europass CV. 

• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

• Πιστοποιητικό/ά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Β2). 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας με αναλυτική βαθμολογία10. 

• Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες 1 υποχρεωτικά από μέλος ΔΕΠ του 

 
9 
http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/tmima_epistimon_tis_ekpaideusis_
kai_koinonikis_ergasias.pdf  
10 Αναρτάται στο ψηφιακό προφίλ του κάθε προπτυχιακού φοιτητή μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων. Επίσης μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες: Αντίγραφο αναλυτικής 
βαθμολογίας πτυχίου. Τέλος μόνο για υποψήφιους διδάκτορες: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας 
πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. 

http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/tmima_epistimon_tis_ekpaideusis_kai_koinonikis_ergasias.pdf
http://old.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/tmima_epistimon_tis_ekpaideusis_kai_koinonikis_ergasias.pdf
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Πανεπιστημίου Πατρών και 1 από μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου 

Πατρών, που υποβάλλονται online στο καταθετήριο συστατικών επιστολών11. 

• Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) οργανισμού/φορέα/ιδρύματος 

υποδοχής  που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον 

οργανισμό/φορέα/ίδρυμα υποδοχής. 

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τον/την Συντονιστή/στρια Erasmus+ του 

Τμήματος. Στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων διενεργείται και συνέντευξη 

των υποψηφίων από τον Συντονιστή Erasmus+ ή/και από την Επιτροπή Erasmus του 

Τμήματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης – μοριοδότησης για την κινητικότητα στο 

εξωτερικό για διεξαγωγή πρακτικής άσκησης ορίζονται σε επίπεδο Ιδρύματος12 και 

αναφορικά είναι τα εξής: 

• Επίπεδο σπουδών. 

• Αίτηση και συνέντευξη από τις οποίες προκύπτουν τα κίνητρα και οι λόγοι 

συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

• Πρώτη (ή όχι) συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση. 

• Γλωσσική Επάρκεια (σε σχέση με τη γλώσσα συνεργασίας με τον Φορέα). 

• Γλωσσομάθεια. 

• Οι δύο Συστατικές Επιστολές. 

• Η Επιστολή Αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής. 

 

Η μοριοδότηση και τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφιοτήτων αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. 

Η τελική κατανομή θέσεων ανά Τμήμα γίνεται από την Επιτροπή Erasmus+ του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Η ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων γίνεται από το 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

 

 

 
11 https://systatikes.upatras.gr/  
12  https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/Erasmus-for-traineeships-2021-22.pdf  

https://systatikes.upatras.gr/
https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/Erasmus-for-traineeships-2021-22.pdf


ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                                                         Σελ. 14 

3.4 ∆ιαδικασία μετά την επιλογή για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό 

µε το Πρόγραμμα Erasmus+ 

 

Οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/ήτριες για Πρακτική Άσκηση οφείλουν να υποβάλουν στο 

Τμήμα ∆ιεθνών Σχέσεων τη Συμφωνία µε το φορέα του εξωτερικού (Learning 

Agreement - Student Mobility for Traineeships) όπου αναγράφονται σαφώς τα 

καθήκοντα, οι ώρες εργασίας και ο τρόπος επίβλεψης. Η Συμφωνία ελέγχεται και 

υπογράφεται από τον/την αρµόδιο/α Συντονιστή/ίστρια Erasmus+ του Τμήματος 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.  

Η Συμφωνία είναι η δέσμευση των τριών εμπλεκομένων μερών στην Πρακτική 

Άσκηση, δηλαδή του/της φοιτητή/ήτριας, του Ιδρύματος Προέλευσης και του Φορέα 

Υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζεται:  

• ότι ο/η φοιτητής/ήτρια θα ανταποκριθεί στα όσα προβλέπονται από το 

Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης,  

• ότι ο Φορέας Υποδοχής θα δώσει τη δυνατότητα στον/στην φοιτητή/ήτρια να 

ασκηθεί στο αντικείμενο που έχει ήδη περιγραφεί στην Επιστολή Αποδοχής  

(Letter of Acceptance) με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν, και  

• ότι το Ίδρυμα Προέλευσης θα αναγνωρίσει το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης 

στο εξωτερικό. 

 

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησής τους στο εξωτερικό, οι µετακινούµενοι/ες 

φοιτητές/ήτριες προσκομίζουν στο Τμήμα ∆ιεθνών Σχέσεων την επικυρωμένη 

Συμφωνία Σπουδών υπογεγραμμένη από τον/την Επόπτη/ρια στο φορέα υποδοχής. 

Ο/Η αρμόδιος Συντονιστής/ίστρια Erasmus+ του Τμήματος ελέγχει τη συνολική 

επίδοση και συνέπεια του/της φοιτητή/ήτριας ως προς τους όρους της Συμφωνίας 

και εάν αυτή κριθεί ικανοποιητική, υπογράφει και καταθέτει στο Τμήμα ∆ιεθνών 

Σχέσεων «Πιστοποιητικό Απόδοσης και Αναγνώρισης Πρακτικής Άσκησης» για το/τη 

φοιτητή/ήτρια.  

∆εν προβλέπεται αξιολόγηση (βαθµός) για την Πρακτική Άσκηση, αλλά στο 

«Πιστοποιητικό Επίδοσης και Αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης» κρίνεται η 

συνολική επίδοση και συνέπεια (ως μέτρια, ικανοποιητική, καλή, πολύ καλή, άριστη) 
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ως προς τους όρους της Συμφωνίας µε βάση τη βεβαίωση του/της Επόπτη του Φορέα 

υποδοχής. Το «Πιστοποιητικό Επίδοσης και Αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης» 

υπογράφεται από τον τον/την αρμόδιο/α Συντονιστή/ίστρια Erasmus+ του Τμήματος 

και κατατίθεται στη Γραμματεία. 

Η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, 

αναγνωρίζεται καθώς περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος πρακτικής άσκησης στο 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Αν ο/η φοιτητής/ήτρια έχει ήδη 

πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε Φορέα στην Ελλάδα, τότε τα ECTS της 

Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό και η επίδοση όπως προκύπτει από το 

«Πιστοποιητικό Επίδοσης και Αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης» αναγράφονται 

µόνο στο Παράρτημα ∆ιπλώµατος.   

Σε περίπτωση µη ικανοποιητικής ολοκλήρωσης του προγράμματος ισχύουν οι 

παραπάνω ρυθμίσεις για τη μετακίνηση φοιτητών/ητριών για σπουδές. Επιπλέον, σε 

περίπτωση διακοπής της κινητικότητας πριν την λήξη της Σύμβασης ο/η 

φοιτητής/ήτρια υποχρεούται να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών.  

Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές/ήτριες αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα και 

ασυνέπειες στην τήρηση των όρων της Σύμβασης για αποδεδειγμένα σοβαρούς 

λόγους (π.χ. ασθένεια, απρεπείς συμπεριφορές εναντίον του/της στο εργασιακό 

περιβάλλον κλπ.) θα εξετάζονται χωριστά από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.  

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ίδρυμα ή το Φορέα υποδοχής οι 

εξερχόμενοι/ες φοιτητές/ήτριες δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα ούτε να 

συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Ιδρύματος προέλευσης, δηλαδή του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Με απόφαση του Τμήματος εξαιρείται η επαναληπτική 

εξεταστική του Σεπτεμβρίου και οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να λάβουν μέρος σε 

αυτήν. 

 

3.5 Διαδικασία έκδοσης σύμβασης μετακίνησης και χρηματοδότησης  

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίας 

χρηματοδότησης στους/στις φοιτητές/ήτριες που έχουν επιλεγεί. Η χρηματοδότησή 
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γίνεται με κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του/της φοιτητή/ήτριας. 

Η διαδικασία χρηματοδότησής ξεκινά μετά την επιλογή του/της φοιτητή/ήτριας και 

αφού καταθέσει στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων τα έντυπα που αφορούν τη 

χρηματοδότησή έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη μετακίνησή του/της.  

Συγκεκριμένα:  

• Θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Συμφωνία για 

Πρακτική Άσκηση.  

• Ο/Η φοιτητής/ήτρια πριν φύγει για το εξωτερικό θα πρέπει να προμηθευτεί την 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) που καλύπτει τις ανάγκες της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής του/της 

φοιτητή/ήτριας στο εξωτερικό, και χορηγείται από ασφαλιστικούς φορείς.   

• Εκτός από την ΕΚΑΑ θα πρέπει ο/η φοιτητής/ήτρια να ασφαλιστεί και σε ιδιωτική 

εταιρία για Αστική Ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες) και Ατύχημα σε 

Χώρο Εργασίας, για τη χρονική περίοδο της Πρακτικής Άσκησης. Για να 

προχωρήσει η χρηματοδότησή θα πρέπει να κατατεθούν Αντίγραφα των 

Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. Σε περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής καλύπτει 

ασφαλιστικά τον/την φοιτητή/ήτρια για τις παραπάνω περιπτώσεις, κατατίθενται 

τα αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

• Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.  

 

Η πρώτη δόση επιχορήγησης στον φοιτητή/ήτρια (το 80% της συνολικής 

επιχορήγησης) καταβάλλεται εφόσον έχουν κατατεθεί τα παραπάνω δικαιολογητικά 

και έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση του/της μετακινούμενου/νης. 

 

3.6 Κατάθεση δικαιολογητικών επιστροφής 

 

Με την επιστροφή του ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να καταθέσει στο Τμήμα 

Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών τα παρακάτω έντυπα (με πρωτότυπες 

υπογραφές):  

• Το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο πλήρως και 

υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής. 
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• Την Ηλεκτρονική Τελική Έκθεσης Αξιολόγησης. 

 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατάθεσης των παραπάνω δικαιολογητικών 

πρέπει να γίνει μέχρι ένα μήνα μετά την επιστροφή του/της. Στη συνέχεια 

κατατίθεται η 2η δόση της επιχορήγησης (το 20% της συνολικής επιχορήγησης). 

Σε περίπτωση που η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι μικρότερη από 2 μήνες, 

που είναι η ελάχιστη αποδεκτή περίοδος για το Πρόγραμμα Erasmus+, η συμμετοχή 

του/της φοιτητή/ήτριας ακυρώνεται και θα ζητηθεί να επιστραφεί η χρηματοδότηση 

που έχει ήδη καταβληθεί.  
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4. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ 

 

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών δέχεται φοιτητές/ήτριες από ομοειδή Τμήματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 

του εξωτερικού για σπουδές στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχει συνάψει µε αυτά 

τα Τμήματα.  Επίσης το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας 

του Πανεπιστημίου Πατρών δέχεται φοιτητές/ήτριες από ομοταγή Ιδρύματα του 

εξωτερικού για Πρακτική Άσκηση. Οι φοιτητές/ήτριες είναι υποχρεωμένοι/ες να 

προσκομίσουν Επιστολή Αποδοχής από µέλος ∆ΕΠ του Τμήματος που θα αναλάβει 

την εποπτεία της Πρακτικής τους Άσκησης µε τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος.   

Υπεύθυνοι για τη διαδικασία φοίτησης των εισερχόμενων φοιτητών/ητριών στο 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας είναι ο/η 

Συντονιστής/ίστρια Erasmus+ του Τμήματος που συνυπογράφει τη Συμφωνία 

Σπουδών (Learning Agreement) ή τις τυχόν τροποποιήσεις της κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης. 

Οι εισερχόμενοι/ες φοιτητές/ήτριες έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον καταστατικό χάρτη του προγράμματος Erasmus+ και από την 

Τριμερή Συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.   

Εισερχόμενοι φοιτητές/ήτριες Erasmus+ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Πατρών μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες προκειμένου να εγγραφούν και να 

παρακολουθήσουν μαθήματα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και 

Κοινωνικής Εργασίας.   

Ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) που μπορούν να κατοχυρώσουν οι 

εισερχόμενοι φοιτητές/ήτριες σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ορίζεται από τον 

Κανονισμό του Τμήματος προέλευσης του/της κάθε φοιτητή/ήτριας.  

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας αναρτά στο τέλος 

κάθε ακαδημαϊκού έτους κατάλογο μαθημάτων με τα περιγράμματά τους για το 

επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Επιδιώκεται κάθε έτος ορισμένα μαθήματα να 
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διδάσκονται στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα και επομένως να απευθύνονται 

ιδιαίτερα στους/στις εισερχόμενους/ες φοιτητές/ήτριες. Οι εισερχόμενοι/ες 

φοιτητές/ήτριες δικαιούνται, ωστόσο, να εγγράφονται και στα υπόλοιπα μαθήματα 

του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και 

Κοινωνικής Εργασίας.  

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων που δεν διδάσκονται στην αγγλική (ή 

γαλλική) γλώσσα, οι εισερχόμενοι/ες φοιτητές/ήτριες που δεν γνωρίζουν την 

ελληνική οφείλουν να επικοινωνήσουν µε τον/την διδάσκοντα/ουσα κάθε 

μαθήματος προκειμένου να συζητήσουν τον τρόπο μελέτης και αξιολόγησής τους. 

Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης ορίζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα.  

 

 

 

 


