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TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

Πανεπιστημίου 30,  
106 79 Αθήνα 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 

 
Χρονική περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης 

και κατάθεσης δικαιολογητικών: 24/4/2017 έως 28/4/2017 

 

Το σύστημα για την υποβολή της Αίτησης θα είναι ανοικτό από  

τη Δευτέρα 24/4/2017 (έναρξη υποβολής:9:00 πμ) έως  

την Παρασκευή 28/4/2017 (τελική υποβολή: 14:00 μμ) 

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε κλειστό φάκελο από  

τη Δευτέρα 24/4/2017 έως και την Παρασκευή 28/4/2017  

στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ), 

Πανεπιστημίου 30, 1ος όροφος, 

Γραφείο Erasmus 

Ώρες κατάθεσης: 9:00πμ-14:00μμ 

Υπεύθυνη πρακτικής άσκησης: Αφροδίτη Βάσσου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3689722, e-mail: avassou@uoa.gr 

 
Το πρόγραμμα Erasmus+ επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, 

μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου με σκοπό να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε 

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε χώρες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δηλαδή, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ελβετίας) και στις πέντε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ισλανδία, Λιχτενστάιν 

Νορβηγία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 

Η Ελβετία δεν συμμετέχει στην κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι 

διδάκτορες) που είναι: 

 εγγεγραμμένοι σε Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

ή πρόσφατα απόφοιτοι, με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλει αίτηση και να 

έχουν επιλεγεί όσο ακόμα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα1. 

Η πρακτική άσκηση των αποφοίτων στο εξωτερικό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

και να ολοκληρωθεί στη διάρκεια του πρώτου χρόνου μετά την 

αποφοίτησή τους, δηλαδή κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 

2017-2018. 

 

 Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ή για 

πρακτική άσκηση κατά το παρελθόν είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά εφόσον 

το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται 

το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών.  Ωστόσο, θα έχουν χαμηλή 

προτεραιότητα κατά την επιλογή, σε σχέση με τους φοιτητές που ζητούν 

μετακίνηση για πρώτη φορά.  Επίσης, χαμηλή προτεραιότητα έχουν οι 

φοιτητές που θα επιλεγούν για κινητικότητα στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-

2018. 

 
 Σημειώνεται ότι οι φοιτητές οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

με υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης άνω των 4 ετών (π.χ. Τμημάτων Ιατρικής, 

Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Μουσικών Σπουδών), μπορούν να αιτηθούν για 

μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus+ συνολικά έως και 24 μήνες, και αυτοί όμως 

θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα έναντι αυτών που δεν έχουν συμμετάσχει ως 

τώρα στο πρόγραμμα. 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η εύρεση φορέα 

πρακτικής άσκησης και η προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης Αποδοχής. 

 

Ο φορέας υποδοχής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός 

που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας. 

Ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι: 

 δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων 

των κοινωνικών επιχειρήσεων) 

 δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

 κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα  

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/ 

επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

 ερευνητικό ινστιτούτο 

 ίδρυμα, νοσοκομείο 

 ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

                                                           
1 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 33 §12 του Νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011), Ο φοιτητής 

ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.  Ως εκ 
τούτου, οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή οι φοιτητές επί πτυχίω θα πρέπει να απευθυνθούν 
στη Γραμματεία του Τμήματός τους για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη διατήρηση της φοιτητικής τους 

ιδιότητας. 
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 σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την 

προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης 

επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων) 

 αντιπροσωπεία ή δημόσιος οργανισμός (μορφωτικό ινστιτούτο, σχολείο) της χώρας 

αποστολής 

 μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ 

 εθνική διπλωματική αντιπροσωπεία (πρεσβεία, προξενείο),  

 μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Συμβούλιο της Ευρώπης 

 UNESCO 

 φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής 
συμβουλευτικής και ενημέρωσης 

 
Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για 

την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές: 

 ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

εξειδικευμένων οργανισμών 

 οργανισμοί/ιδρύματα που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως οι εθνικοί 

οργανισμοί (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή 

διπλή χρηματοδότηση) 

 

 ο αναλυτικός κατάλογος των μη επιλέξιμων οργανισμών είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο: 

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm  

 

Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί από 

1/9/2017 έως και 31/8/2018 με χρηματοδοτούμενη διάρκεια από 2 έως 4 

μήνες. 

 
Οι φοιτητές για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να ακολουθήσουν 
τα παρακάτω βήματα: 
 
1. Υποβολή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

για υποτροφία κινητικότητας φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική 

Άσκηση, ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

Η αίτηση για υποτροφία κινητικότητας φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή. 

Η ηλεκτρονική αίτηση και η διαδικασία φόρτωσης (upload) της αίτησης θα 

αναρτηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών 

Σχέσεων, http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html 

 
Αναλυτικότερα, στην ηλεκτρονική αίτηση: 
 
 Συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή 
 
 Συμπληρώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή 
 
 
 
 
 

http://www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html
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 Συμπληρώνονται τα ακαδημαϊκά στοιχεία 

1. Επιλέγεται το Τμήμα προέλευσης 

2. Επιλέγεται το επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό/ μεταπτυχιακό/ διδακτορικό) 

3. Επιλέγεται ο τομέας σπουδών (ο πίνακας βρίσκεται στο αρχείο «Άλλες 

Πληροφορίες» στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ) 

4. Επιλέγεται το έτος σπουδών που διανύει ο φοιτητής κατά την υποβολή της 

αίτησης 

5. Σημειώνεται ο μέσος όρος της τρέχουσας βαθμολογίας όπως αυτός 

αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδεται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης (ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός 

μεταπτυχιακού διπλώματος συμπληρώνονται από τους μεταπτυχιακούς και 

διδακτορικούς φοιτητές αντίστοιχα)* 

6. Σημειώνεται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχει 

αποκτήσει ο φοιτητής στα υποχρεωτικά μαθήματα του ενδεικτικού 

προγράμματος σπουδών μέχρι και το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, 

όπως αυτό βεβαιώνεται στο Πιστοποιητικό Σπουδών από τη Γραμματεία του 

Τμήματος φοίτησης (το έντυπο Πιστοποιητικό Σπουδών βρίσκεται στο αρχείο 

«Έντυπα» στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ) 

7. Σημειώνεται ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που θα έπρεπε να 

έχει αποκτήσει ο φοιτητής στα υποχρεωτικά μαθήματα του ενδεικτικού 

προγράμματος σπουδών μέχρι και το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, 

όπως αυτό βεβαιώνεται στο Πιστοποιητικό Σπουδών από τη Γραμματεία του 

Τμήματος φοίτησης (το έντυπο Πιστοποιητικό Σπουδών βρίσκεται στο αρχείο 

«Έντυπα») 

 

 Προσοχή 

Ο μέσος όρος βαθμολογίας υπολογίζεται αθροίζοντας τους βαθμούς των 

μαθημάτων (χωρίς το ποσοστό βαρύτητας του κάθε μαθήματος) που 

προσμετρούνται για την απονομή τίτλου σπουδών και διαιρώντας το άθροισμα των 

βαθμών με το σύνολο των μαθημάτων. 

Ο μέσος όρος βαθμολογίας θα πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα με το δεκαδικό 

σύστημα αρίθμησης και να στρογγυλοποιείται στα εκατοστά, δηλαδή στο δεύτερο 

ψηφίο μετά την υποδιαστολή (πχ. 8.25). 

 

Η στρογγυλοποίηση του μέσου όρου βαθμολογίας κατά εκατοστά γίνεται ως εξής: 

1) Αν το τρίτο ψηφίο της επόμενης προς τα δεξιά τάξης είναι 0, 1, 2, 3, 4 τότε 

αφήνουμε τον αριθμό ως έχει και απορρίπτουμε όλα τα επόμενα ψηφία του (πχ. 

αν ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι 7.35345 τότε γράφουμε 7.35). 

2) Αν το τρίτο ψηφίο της επόμενης προς τα δεξιά τάξης είναι 5, 6, 7, 8, 9 τότε 

αυξάνουμε κατά µία μονάδα το αμέσως προηγούμενο ψηφίο στο οποίο γίνεται η 

στρογγυλοποίηση (πχ. αν ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι 7.45834 τότε γράφουμε 

7.46). 

 

 Σε περίπτωση που η Γραμματεία του Τμήματος αδυνατεί να υπολογίσει τον μέσο 

όρο βαθμολογίας μέσω του λογισμικού που χρησιμοποιεί, τότε εκδίδει Βεβαίωση 

όπου αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή με υπογραφή του/της 

Γραμματέως του Τμήματος, ημερομηνία και σφραγίδα. 
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 Συμπληρώνονται τα στοιχεία της πρακτικής άσκησης 

 Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης δεν πρέπει να 

συμπίπτουν με ημερομηνίες Σαββάτου, Κυριακής ή αργιών 

 Ο κατάλογος με τους κωδικούς περιοχής βρίσκεται στο αρχείο «Άλλες 

Πληροφορίες» 

 

 Συμπληρώνονται τα οικονομικά στοιχεία του φοιτητή 

 

 Συμπληρώνεται η γλώσσα εργασίας στο φορέα υποδοχής, σημειώνεται το 

επίπεδο γλωσσομάθειας και καταγράφεται η ονομασία του πιστοποιητικού 

γλωσσομάθειας 

 

 Αναφέρεται συνοπτικά το αντικείμενο πρακτικής άσκησης στο φορέα 

υποδοχής 

 

 Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο φοιτητής επιθυμεί να συμμετάσχει στο 

πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 

 

 Δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο φοιτητής έχει/δεν έχει συμμετάσχει στο 

πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus για σπουδές ή για πρακτική άσκηση 

κατά το παρελθόν ή έχει/δεν έχει αιτηθεί κινητικότητα για σπουδές κατά 

το ίδιο ακαδημαϊκό έτος (2017-2018) που αιτείται για πρακτική άσκηση. 

 

 Δηλώνεται υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον φοιτητή είναι 

ακριβείς και ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται 

στην προκήρυξη 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η αίτηση του φοιτητή απορρίπτεται αυτόματα εάν εξακριβωθεί ψευδής 

δήλωση. 

 
 
2.Κατάθεση εγγράφων 
 
Τα έγγραφα που πρέπει να καταθέσει ο φοιτητής σε κλειστό φάκελο είναι τα 

παρακάτω: 

 

 Πιστοποιητικό Σπουδών για το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική 

Άσκηση, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 

Το Πιστοποιητικό Σπουδών για υποτροφία κινητικότητας φοιτητών στο πρόγραμμα 

Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συμπληρώνεται από 

τη Γραμματεία του Τμήματος και υπογράφεται από τον/την Γραμματέα του 

Τμήματος και από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος.  Το Πιστοποιητικό Σπουδών 

βρίσκεται στο αρχείο «Έντυπα» στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ. 
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 Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής/Letter of Acceptance 

Η Βεβαίωση Αποδοχής θα πρέπει να βεβαιώνει την αποδοχή του φοιτητή από τον 

φορέα για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το χρονικό 

διάστημα της πρακτικής, τον τίτλο της εργασίας καθώς και τη γλώσσα εργασίας.  

Επίσης, στη Βεβαίωση Αποδοχής θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του 

φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστοσελίδα, 

ιδιωτικός/δημόσιος, κερδοσκοπικός/μη κερδοσκοπικός, μέγεθος/αριθμός 

απασχολούμενων). Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Φορέα 

Υποδοχής σε επιστολόχαρτο του φορέα.  Σε περίπτωση που η Βεβαίωση Αποδοχής 

δεν είναι γραμμένη σε επιστολόχαρτο του φορέα αλλά στο έντυπο του ΕΚΠΑ θα 

πρέπει να υπάρχει υπογραφή του υπεύθυνου του φορέα και σφραγίδα με την 

επωνυμία του φορέα (Δείγμα Βεβαίωσης Αποδοχής βρίσκεται στο αρχείο 

«’Eντυπα», στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ). 

 

Προσοχή 

Δεν γίνεται αποδεκτή Βεβαίωση Αποδοχής του Φορέα Υποδοχής που είναι 

τυπωμένη στο έντυπο του ΕΚΠΑ μόνο με την υπογραφή του υπεύθυνου 

του φορέα 

 

 Βεβαίωση από Καθηγητή του Τμήματος του υποψηφίου 

Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του φοιτητή, το 

έτος σπουδών, ο κύκλος σπουδών που φοιτά ο φοιτητής, το όνομα του φορέα 

υποδοχής και ο συνοπτικός τίτλος του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης.  Ο 

Καθηγητής/Καθηγήτρια του Τμήματος του υποψηφίου βεβαιώνει ότι: 

α)  το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στον συγκεκριμένο φορέα που έχει 

αποδεχτεί τον φοιτητή συνάδει με το αντικείμενο των σπουδών του φοιτητή και 

β)  η μετακίνηση στον συγκεκριμένο φορέα θα οδηγήσει στην απόκτηση συναφούς 

επαγγελματικής εμπειρίας από τον φοιτητή 

 

 Στην περίπτωση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών θα πρέπει να 

υπογραμμίζεται ότι το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης ή μέρους αυτής δεν θα 

διαμορφωθεί ώστε να αποτελέσει τμήμα της διπλωματικής εργασίας ή της 

διδακτορικής διατριβής. 

 Η Βεβαίωση θα πρέπει να είναι τυπωμένη σε επιστολόχαρτο του Τμήματος, να έχει 

σφραγίδα του Τμήματος και χειρόγραφη υπογραφή του Καθηγητή/Καθηγήτριας. 

Σε περίπτωση που η βεβαίωση είναι σκαναρισμένη θα πρέπει είτε να έχει σφραγίδα 

της Γραμματείας του Τμήματος και να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής είτε 

να αποστέλλεται από τον Καθηγητή/τρια απευθείας στο (avassou@uoa.gr).  

Επίσης, εάν η Βεβαίωση έχει ηλεκτρονική υπογραφή θα πρέπει να αποστέλλεται 

από τον Καθηγητή/τρια απευθείας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δεν λαμβάνεται υπόψη η αίτηση του ενδιαφερόμενου για μετακίνηση εάν στη 

βεβαίωση του Καθηγητή του Τμήματος δεν διασφαλίζεται η συνάφεια του 

αντικειμένου της πρακτικής με το αντικείμενο των σπουδών και δεν υπογραμμίζεται 

ότι η πρακτική άσκηση δεν θα αποτελέσει τμήμα της διπλωματικής εργασίας ή 

διατριβής στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών ή υποψηφίων διδακτόρων. 

mailto:avassou@uoa.gr


 

7 
 

 Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας  

Οι προπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από 

τη Γραμματεία του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας 

εξεταστικής περιόδου. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Αναλυτικής 

Βαθμολογίας του μεταπτυχιακού τους προγράμματος και αντίγραφο πτυχίου 

πρώτου κύκλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου. 

Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθμός θα πρέπει να 

προσκομίσουν Βεβαίωση ή αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του 

Τμήματος. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες προσκομίζουν έγγραφη Βεβαίωση στην οποία 

γνωστοποιείται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με την οποία 

ορίζεται η Τριμελής Επιτροπή και το θέμα της διατριβής, αντίγραφο μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης όπου αναγράφεται ο βαθμός καθώς και αντίγραφο πτυχίου 

πρώτου κύκλου σπουδών με τον βαθμό πτυχίου. 

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός του μεταπτυχιακού ή ο βαθμός 

πρώτου πτυχίου οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση ή αναλυτική 

βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματός τους όπου θα αναγράφεται ο 

αντίστοιχος βαθμός. 

 

 Σημειώνεται ότι στο πιστοποιητικό της τρέχουσας αναλυτικής βαθμολογίας θα 

πρέπει να αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας (χωρίς ποσοστό 

βαρύτητας μαθημάτων). 

Ο τελικός βαθμός θα πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα 

αρίθμησης και με δύο ψηφία μετά την υποδιαστολή (πχ. 8.25). Η στρογγυλοποίηση 

των αριθμών γίνεται όπως έχει προαναφερθεί στη σελίδα 4. 

 
 Αντίγραφα Πιστοποιητικών Γλωσσικής Επάρκειας 

Οι φοιτητές καταθέτουν αντίγραφα των διπλωμάτων γλωσσομάθειας. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας 

ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούμενο για τη γλώσσα εργασίας στον φορέα υποδοχής 

η πολύ καλή γνώση, επίπεδο C1, της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(έντυπο με τους αποδεκτούς τίτλους γλωσσομάθειας - τρόπος απόδειξης (ΑΣΕΠ/25-

2-2016) βρίσκεται στο αρχείο «Άλλες Πληροφορίες» στην ιστοσελίδα του 

ΤΕΔΣ). 

Διευκρινίζουμε ότι για τους φοιτητές των Τμημάτων Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας 

που δεν κατέχουν δίπλωμα γλώσσας γίνεται αποδεκτή Βεβαίωση Γλωσσικής 

Επάρκειας από τον Πρόεδρο του Τμήματος για την αντίστοιχη γλώσσα. 

 

 Σημειώνεται ότι στη Βεβαίωση Γλωσσικής Επάρκειας θα πρέπει να αναφέρεται το 

επίπεδο γλωσσομάθειας του φοιτητή, σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας 

του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. 

Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες των Τμημάτων 

Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας δεν χρειάζεται να καταθέσουν πιστοποιητικό 

γλωσσικής επάρκειας ή Βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας από τον Πρόεδρο του 
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Τμήματος, εφόσον η γλώσσα του πτυχίου τους είναι η γλώσσα εργασίας στον 

φορέα υποδοχής. 

 

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις των φοιτητών που πληρούν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις και συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης και της κατάθεσης των 

δικαιολογητικών, οι φάκελοι των φοιτητών εξετάζονται από την Επιτροπή Διεθνών 

Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, η οποία 

είναι αρμόδια για την έγκριση της μετακίνησης. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
1. Έτος φοίτησης 

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που 

βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών (στα περισσότερα τμήματα οι 

τεταρτοετείς) και αμέσως μετά οι φοιτητές του προτελευταίου έτους σπουδών (στα 

περισσότερα τμήματα οι τριτοετείς). 

 
2. Ακαδημαϊκή επίδοση-Βαθμολογία 

Στην επιλογή προπτυχιακών φοιτητών υπολογίζεται ο μέσος όρος που 

δηλώνεται στην αίτηση του φοιτητή με βάση την αναλυτική βαθμολογία του μετά 

την τελευταία εξεταστική περίοδο. 

Στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών υπολογίζεται ο μέσος όρος 

βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς και ο βαθμός 

πτυχίου. 

Στην επιλογή διδακτορικών φοιτητών συνεκτιμώνται ο βαθμός του πτυχίου και 

του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 

 

3. Ακαδημαϊκή επίδοση-Πιστωτικές Μονάδες 

Στην επιλογή προπτυχιακών φοιτητών υπολογίζεται το σύνολο των πιστωτικών 

μονάδων που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής στα υποχρεωτικά μαθήματα του 

ενδεικτικού προγράμματος σπουδών έως και την τελευταία εξεταστική περίοδο σε 

σχέση με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων στα υποχρεωτικά μαθήματα όπως 

αυτά ορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών. 
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4. Γνώση της γλώσσας που απαιτεί ο φορέας υποδοχής 

Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο η πολύ καλή γνώση (C1) της γλώσσας εργασίας 

του Φορέα Υποδοχής2. 

 Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο 

γλωσσομάθειας στη γλώσσα εργασίας. 

 
 Σημειώνεται ότι εάν ο φορέας αναφέρει δύο γλώσσες εργασίας ή περισσότερες στη 

Βεβαίωση Αποδοχής, τότε ο φοιτητής θα πρέπει να έχει το απαιτούμενο επίπεδο (C1) σε 

όλες τις γλώσσες.  Εάν ο φορέας αναφέρει δύο γλώσσες εργασίας διευκρινίζοντας ότι η 

δεύτερη γλώσσα είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη τότε ο φοιτητής θα πρέπει να έχει 

το απαιτούμενο επίπεδο (C1) μόνο στην πρώτη γλώσσα.  Επίσης, εάν ο φορέας αναφέρει 

ότι η γλώσσα εργασίας μπορεί να είναι είτε η πρώτη αναγραφόμενη στο letter of 

acceptance είτε η δεύτερη, τότε ως γλώσσα εργασίας λαμβάνεται η γλώσσα με το 

υψηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας το οποίο κατέχει ο φοιτητής. 

 

5. Προηγούμενη μετακίνηση 

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη λάβει μέρος στο πρόγραμμα Erasmus για Σπουδές 

ή Πρακτική Άσκηση κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε κύκλο σπουδών έχουν 

χαμηλή προτεραιότητα.  Επίσης, χαμηλή προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που θα 

επιλεγούν για κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

 

6. Τόπος καταγωγής ή/και μόνιμης κατοικίας 

Οι φοιτητές με τόπο καταγωγής ή/και μόνιμης κατοικίας τους τη χώρα στην οποία 

θέλουν να μεταβούν με το πρόγραμμα Erasmus+ έχουν χαμηλή προτεραιότητα. 

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Η μοριοδότηση των αιτήσεων γίνεται με βάση το βαθμό βαρύτητας των 

προαναφερόμενων κριτηρίων. 

 
Συγκεκριμένα: 
 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
1. ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Έως 10 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(4 έτη σπουδών) 

Έως 10 μονάδες 

2ο  9 

3ο  9.5 

4ο  10 

5ο  9 

6ο  8 

7ο  7 

≥8ο  6 

                                                           
2 ΑΣΕΠ/25-2-2016 «Αποδεκτοί τίτλοι γλωσσομάθειας - τρόπος απόδειξης» 
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ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
(5 έτη σπουδών) 
Φαρμακευτική/Οδοντιατρική/ 
Μουσικών Σπουδών 

Έως 10 μονάδες 

3Ο  9 

4ο  9.5 

5ο  10 

6ο  9 

7ο  8 

8ο  7 

≥9ο  6 

 

ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(6 έτη σπουδών) 
Ιατρική 
 

Έως 10 μονάδες 

3Ο  8.5 

4Ο  9 

5ο  9.5 

6ο  10 

7ο  9 

8ο  8 

9ο  7 

≥10ο  6 

 
 
2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 15 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ÷10 ×15 
 

 
 
3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 12 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (αποκτηθείσες 
πιστωτικές μονάδες στα υποχρεωτικά 
μαθήματα μέχρι και το προηγούμενο 
εξάμηνο ÷ τις πιστωτικές μονάδες των 
υποχρεωτικών μαθημάτων όπως ορίζει 
το πρόγραμμα σπουδών) 

×12 
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4. ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Έως 10 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

C2 10 

C1 9.5 

 
 
5. ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Μείον 3 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

Προηγούμενη μετακίνηση -3 
 

 
 

6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Μείον 1 ΜΟΝΑΔΑ 

 

Πρακτική άσκηση στον τόπο καταγωγής 
ή/και μόνιμης κατοικίας 

-1 

 
 
Με βάση τα παραπάνω η τελική μοριοδότηση προκύπτει από την εξίσωση: 
 
Σ= (χ+ψ+φ+ζ)+ω1+ω2 

 
όπου  χ=μοριοδότηση έτους φοίτησης 

ψ= μοριοδότηση μέσου όρου βαθμολογίας 
φ= μοριοδότηση των πιστωτικών μονάδων 
ζ= μοριοδότηση επιπέδου γλωσσομάθειας 
ω1=βαθμολόγηση προηγούμενης μετακίνησης 
ω2=βαθμολόγηση τόπου καταγωγής ή/και μόνιμης κατοικίας 

 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
Το έτος φοίτησης δεν μοριοδοτείται για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
 
 
1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 15 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
(βαθμός πτυχίου+ μέσος όρος τρέχουσας 
βαθμολογίας)÷ 20 

×15 

 
 
2. ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 10 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

C2 10 

C1 9.5 
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3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Μείον 3 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

Προηγούμενη μετακίνηση -3 
 

 
 

4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Μείον 1 ΜΟΝΑΔΑ 

 
 

Πρακτική άσκηση στον τόπο καταγωγής 
ή/και μόνιμης κατοικίας 

-1 

 
 
Με βάση τα παραπάνω η τελική μοριοδότηση προκύπτει από την εξίσωση: 
 
Σ= (ψ+ζ)+ω1+ω2 

 
όπου  ψ= μοριοδότηση ακαδημαϊκής επίδοσης 

ζ= μοριοδότηση εργασίας 
ω1= βαθμολόγηση προηγούμενης μετακίνησης 
ω2= βαθμολόγηση τόπου καταγωγής ή/και μόνιμης κατοικίας 

 
 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
Το έτος φοίτησης δεν μοριοδοτείται για τους διδακτορικούς φοιτητές 
 
 
1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 15 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
(βαθμός πτυχίου+ βαθμός μεταπτυχιακού)÷20 

×15 

 
 
2. ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 10 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

C2 10 

C1 9.5 

 
 
3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ -3 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

Προηγούμενη μετακίνηση -3 
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4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ -1 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

Πρακτική άσκηση στον τόπο καταγωγής 
ή/και μόνιμης κατοικίας 

-1 

 
 
Με βάση τα παραπάνω η τελική μοριοδότηση προκύπτει από την εξίσωση: 
 
Σ= (ψ+ζ)+ω1+ω2 

 
όπου  ψ= μοριοδότηση ακαδημαϊκής επίδοσης 

ζ= μοριοδότηση εργασίας 

ω1= βαθμολόγηση προηγούμενης μετακίνησης 

ω2= βαθμολόγηση τόπου καταγωγής ή/και μόνιμης κατοικίας 

 
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
 
Οι προσφερόμενες θέσεις θα κατανεμηθούν ανά Τμήμα με βάση την παρακάτω 

διαδικασία: 

 

1. Αρχικά, θα δοθεί μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σε όλα τα Τμήμα, φοιτητές των 

οποίων έχουν υποβάλει αιτήσεις και οι οποίες πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης 

2. Μετά οι υπολειπόμενες θέσεις θα κατανεμηθούν στα εν λόγω τμήματα με 

ποσόστωση η οποία προκύπτει από την εξίσωση: 

 

Θέσεις ανά Τμήμα=Αριθμός υπολειπόμενων θέσεων × (Αριθμό αιτούντων 

φοιτητών ανά Τμήμα ÷ Αριθμό συνολικών αιτήσεων του ΕΚΠΑ) 

 

Παράδειγμα: 

Οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης είναι 100 

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων των φοιτητών για πρακτική άσκηση είναι 203 

Υπάρχουν αιτήσεις φοιτητών από 30 τμήματα του ΕΚΠΑ 

Από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν αιτηθεί 8 φοιτητές 

Από το Τμήμα Γεωλογίας έχουν αιτηθεί 3 φοιτητές 

κτλ. 

 

Συνεπώς,  

Αρχικά, κάθε Τμήμα θα λάβει 1 προσφερόμενη θέση 

Δηλαδή, θα δοθούν 30 θέσεις όσα και τα Τμήματα των οποίων οι φοιτητές τους έχουν 

αιτηθεί μία περίοδο πρακτικής άσκησης. 

Στη συνέχεια, οι 70 υπολειπόμενες θέσεις θα διανεμηθούν στα Τμήματα με την 

παραπάνω εξίσωση. 
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Παράδειγμα: 

Θέσεις Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας=70 × (8÷203) 

              =70 × 0.0394088 

              =2.758 

 

Συμπερασματικά, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα λάβει 4 (1+3) θέσεις 

 

Παράδειγμα: 

Θέσεις Τμήματος Γεωλογίας=70 × (3÷203) 

          =70 × 0.0147783 

   ……..=1.034 

 

Συμπερασματικά, το Τμήμα Γεωλογίας θα λάβει 2(1+1) θέσεις 

 

 Σημειώνεται, ότι για τις τελικές θέσεις κάθε τμήματος ακολουθείται ο κανόνας 

της στρογγυλοποίησης. 

 
 
Κατανομή προσφερόμενων θέσεων ανά κύκλο σπουδών ανά Τμήμα 
 
Στη συνέχεια, με βάση το συνολικό αριθμό των θέσεων που θα αναλογούν σε κάθε 

Τμήμα και τις αιτήσεις των φοιτητών του ίδιου Τμήματος ανά κύκλο σπουδών 

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) θα υπάρξει ποσόστωση προσφερόμενων 

θέσεων ανά κύκλο σπουδών η οποία προκύπτει από την εξίσωση: 

 

Αριθμός θέσεων ανά κύκλο σπουδών=Αριθμός συνολικών θέσεων του 

Τμήματος × (Αριθμό Αιτούντων Προπτυχιακών ή Αριθμό Αιτούντων 

Μεταπτυχιακών ή Αριθμό Αιτούντων Διδακτορικών ÷ το σύνολο των 

αιτήσεων των φοιτητών) 

 

Στην περίπτωση που ο τελικός αριθμός του αποτελέσματος σε κάθε κύκλο σπουδών 

έχει δεκαδικό αριθμό, η θέση θα προσφερθεί στον μεγαλύτερο κύκλο σπουδών. 

 

Παράδειγμα: 

Θέσεις Τμήματος Φαρμακευτικής=4 

Σύνολο αιτήσεων και στους τρεις κύκλους σπουδών=20 

Αιτήσεις προπτυχιακών φοιτητών=12 

Αιτήσεις Μεταπτυχιακών=6 

Αιτήσεις Διδακτορικών=2 

 

Σύμφωνα με την εξίσωση έχουμε  

Αριθμός θέσεων προπτυχιακού=4×(12÷20)=2.4 

Αριθμός θέσεων μεταπτυχιακού=4×(6÷20)=1.2 

Αριθμός θέσεων διδακτορικού=4×(2÷20)=0.4 

 

Συνεπώς, έχουμε θέσεις προπτυχιακού=2, θέσεις μεταπτυχιακού=1, θέσεις 
διδακτορικού=1 
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Σημειώνεται, ότι σε καμία περίπτωση (πχ. λόγω 

υπολογισμού/στρογγυλοποίησης) ο αριθμός των θέσεων δεν θα ξεπερνά τον 

αρχικό προσφερόμενο αριθμό θέσεων του κάθε Τμήματος. 

 

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων μετά την επιλογή των φοιτητών από την 

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 

Πανεπιστημίου θα αναρτήσει πίνακες κατάταξης μόνο των επιλεχθέντων φοιτητών 

στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ (Νόμος 2472/1997 περί Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων) και ακολούθως θα αναρτήσει πίνακα επιλαχόντων φοιτητών. 

Οι επιλεχθέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από το ΤΕΔΣ με ηλεκτρονικό μήνυμα για 

την επιτυχή αίτησή τους και για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν στη 

συνέχεια ώστε να ολοκληρωθεί η ένταξή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική 

άσκηση. 

Ωστόσο, οι φοιτητές καλούνται να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την 

ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ προκειμένου να ενημερωθούν και διαδικτυακά για τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής φοιτητών για μετακίνηση στο εξωτερικό στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

 

 Σημειώνεται ότι οι φοιτητές, ανεξάρτητα από τη μοριοδότησή τους, μπορούν να 

μετακινηθούν στον φορέα επιλογής τους για πρακτική άσκηση με καθεστώς zero 

grant, δηλαδή χωρίς υποτροφία αλλά έχοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

του φοιτητή Erasmus+. 

 Επίσης, υπογραμμίζουμε ότι οι φοιτητές που δεν θα επιλεχθούν οφείλουν να 

ενημερώσουν εγκαίρως τον φορέα υποδοχής. 


