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Κινητικότητα φοιτητών - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 
 

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές1 εγγεγραμμένους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να μετακινηθούν για 

σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των 

σπουδών τους και με διάρκεια κινητικότητα από 3-12 μήνες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού, με πλήρη αναγνώριση 

για το διάστημα του έργου τους και με διάρκεια κινητικότητας από 2-12 μήνες. 

 

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών δικαιούνται να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση. Όσον αφορά στις 

σπουδές, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό “μεταφέρουν” τυπικά το τρέχον 

εξάμηνο σπουδών τους από το ΔΙΠΑΕ στο ίδρυμα υποδοχής. Για το λόγο αυτό δεν δικαιούνται να 

υποβάλουν δήλωση μαθημάτων για το εξάμηνο  μετακίνησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  και 

συνεπώς δεν δικαιούνται να εξεταστούν τόσο στα μαθήματα της εξεταστικής περιόδου που 

ακολουθεί το εξάμηνο, όσο και στα μαθήματα του εξαμήνου μετακίνησης (χειμερινό ή εαρινό) κατά 

την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Οι μετακινούμενοι φοιτητές υποχρεούνται 

να παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε 30 ECTS ανά 

εξάμηνο. Τα μαθήματα αυτά, εφόσον ο φοιτητής έχει επιτυχώς εξεταστεί σε αυτά στο 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής, αναγνωρίζονται με μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών και έχουν αντίστοιχο περιεχόμενο. Σε περίπτωση που υφίσταται δυσκολία στην 

ανεύρεση μαθημάτων των οποίων το περιεχόμενο αντιστοιχίζεται, τότε είναι δυνατή η αναγνώριση 

μαθημάτων που διδάσκονται μόνον στο Ίδρυμα Υποδοχής, και που αντιστοιχίζονται με έως και 20 

ECTS, με επιλεγόμενα μαθήματα του Πανεπιστημίου Υποδοχής και που μπορεί να αναφέρονται και 

ως Μαθήματα Προγραμμάτων Ανταλλαγής.  

 

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για συνολική διάρκεια 12 

μηνών, που μπορεί να περιλαμβάνουν είτε δύο εξάμηνα μετακίνησης για σπουδές, είτε δύο 

εξάμηνα μετακίνησης για πρακτική άσκηση, είτε συνδυαστικά (ένα εξάμηνο μετακίνησης για 

σπουδές και ένα για πρακτική άσκηση). Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί συνέργειες μεταξύ της 

ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής εμπειρίας στο εξωτερικό. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο 

εξωτερικό υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών και για 

τους προσφάτως αποφοιτήσαντες. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται επίσης και θέσεις πρακτικής 

άσκησης σε θέση βοηθού έρευνας για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σε οποιαδήποτε 

συναφή ερευνητική εγκατάσταση. 

 

Στην περίπτωση της κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, ο συμμετέχων θα πρέπει να βρίσκεται 

στο επίπεδο 8 του ΕΠΕΠ. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες από την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

μπορούν να συμμετέχουν σε κινητικότητα για πρακτική άσκηση. Ο δικαιούχος οργανισμός μπορεί 

να ζητήσει να εξαιρεθεί από δραστηριότητες πρακτικής άσκησης για προσφάτως αποφοιτήσαντες. 

Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμά τους 

κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν 

την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους. 

                                                           
1
 Όπου αναγράφονται οι όροι «φοιτητής» ή «φοιτητές» εννοείται στο σύνολο των φοιτητών και φοιτητριών. 



 

Μικτή κινητικότητα: οποιαδήποτε περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 

οποιασδήποτε διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, μπορεί 

να πραγματοποιηθεί ως μικτή κινητικότητα. 

 

Επιλέξιμες χώρες για μετακίνηση  

Οι επιλέξιμες χώρες για κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού είναι: 

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  

Αυστρία, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Λετονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, 

Λιθουανία, Σλοβακία, Κροατία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, 

Ισπανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, Πολωνία,  

Χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν, Τουρκία, Ισλανδία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Υπάρχει η δυνατότητα και σε άλλες Χώρες- Εταίρους να συμμετέχουν υπό προϋποθέσεις σε άλλες 

δράσεις του Προγράμματος. Πληροφορίες είναι αναρτημένες  στο: 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-evrwpaiki-prosklisi/epileximes-xores 

 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  για την πραγματοποίηση μετακίνησης φοιτητών ανάμεσα σε 

δύο ακαδημαϊκά Ιδρύματα είναι να υπάρχει υπογεγραμμένη διμερής συμφωνία μεταξύ τους. Ο 

κατάλογος με τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα με τα οποία υπάρχει διμερής συμφωνία με το Τμήμα 

Πολιτικών Μηχανικών είναι διαθέσιμη στο Συνεργαζόμενα ιδρύματα με το ΔΙΠΑΕ  

 

Επιχορήγηση φοιτητών 

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, λαμβάνουν ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση. Το ύψος της μηνιαίας 

υποτροφίας κινητικότητας φοιτητών (που χορηγείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μέσω 

του Ιδρύματος) κυμαίνεται, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. 

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξηση 100 Ευρώ 

ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για 

σπουδές. 

 

Δεν δικαιούνται υποτροφία όσοι: 

 έχουν ήδη λάβει υποτροφία Erasmus κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. 

 είναι ήδη πτυχιούχοι. 

 ενδιαφέρονται για έρευνα και μεταπτυχιακές σπουδές. 

Οι υποτροφίες καλύπτουν και την τοποθέτηση σε εργασία (πρακτική άσκηση), με την προϋπόθεση 

ότι η εν λόγω τοποθέτηση ακολουθείται ή προηγείται περιόδου σπουδών στο εξωτερικό τρίμηνης 

τουλάχιστον διάρκειας και αναγνωρίζεται από το Πανεπιστήμιο προέλευσης του σπουδαστή ως 

αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του. 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής φοιτητών στο Erasmus+ 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι: 

1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου 

του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου 

http://www.iky.gr/erasmus-plus-evrwpaiki-prosklisi/epileximes-xores
http://erasmusplus.teicm.gr/wp-content/uploads/2019/05/bilateral_agreements.pdf


τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο 

είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. 

2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ 

3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) 

Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα. 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας για την απόκτηση της ιδιότητας του «σπουδαστή Erasmus+» 

Οι φοιτητές  που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να πληρούν τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Να ανταποκρίνονται στα σχετικά με την υπηκοότητα κριτήρια.  

 Να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις 

διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας. 

 Να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών (Α’ και Β’  εξάμηνο) και να έχουν 

συγκεντρώσει από αυτά τουλάχιστον 45 μονάδες ECTS. 

 Η περίοδος σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής να διαρκεί από τρείς (3) το λιγότερο 

μήνες και να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 

 Να  γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα που ομιλείται στη χώρα υποδοχής ή τη γλώσσα που 

απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών που έχουν επιλέξει στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Ως 

ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας κρίνεται το Β2. Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα 

που γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής. Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους 

αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το 

ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθεια 

 

Αξιολόγηση και επιλογή 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά 

Τμήμα και προωθούνται στο Συντονιστή ECTS κάθε Τμήματος προκειμένου να προχωρήσει η 

διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή ο Συντονιστής ECTS σε συνεργασία 

με τους υπεύθυνους των Διμερών Συμφωνιών λαμβάνουν υπόψη τους τη σειρά προτεραιότητας 

των πανεπιστημίων που είναι δηλωμένα στις αιτήσεις των φοιτητών  σε συνδυασμό με τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης 

 Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο 

φοιτητής 

 Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 

 Έτος εισαγωγής. Προτιμώνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές. 

 Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με 

επιτυχία ο φοιτητής μέχρι το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης 

 Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο 

φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και 

 Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής 

 Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση 

μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα 



Σε περίπτωση ισοψηφίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος, όπως προκύπτει από την αναλυτική 

βαθμολογία 

 

Διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ( όπως το Erasmus+), σε 

εκτέλεση σύμβασης ή πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνάπτει το ΔΙΠΑΕ με αλλοδαπό ή ημεδαπό 

Πανεπιστήμιο που τους υποδέχεται για να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους, μπορούν 

να υποβάλλουν αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους 

στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, ώστε να τους αναγνωριστούν μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν εκεί 

με επιτυχία, με τη προϋπόθεση ότι τα μαθήματα αυτά κριθούν από τους αρμόδιους καθηγητές 

(διδάσκοντες των αντίστοιχων μαθημάτων  στο Τμήμα) ως ισοδύναμα - από άποψη διδασκόμενης 

ύλης με μαθήματα που διδάσκονται στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος προγράμματος 

προπτυχιακών σπουδών. Στα μαθήματα που αναγνωρίζονται με αυτή τη διαδικασία οι πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) που πιστώνονται καθορίζονται βάσει των σχετικών διατάξεων.  

 

Αρμόδιοι για την αντιστοίχιση της βαθμολογίας αυτής με τη βαθμολογική κλίμακα του ΔΙΠΑΕ είναι 

ο Συντονιστής του αντίστοιχου διεθνούς Προγράμματος  για το Τμήμα σε συνεργασία με το 

διδάσκοντα (ή διδακτική ομάδα) του μαθήματος που αποφαίνεται για το περιεχόμενο του 

μαθήματος και οι οποίοι, με εισήγησή τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, προτείνουν ή όχι την 

έγκριση της αντιστοίχισης. Στην περίπτωση κατά την οποία ορισμένα από τα εν λόγω μαθήματα δεν 

μπορούν αναγνωρισθούν ως ισοδύναμα με αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος, τότε καταχωρούνται στο Παράρτημα Διπλώματος και στην αναλυτική βαθμολογία, χωρίς 

να προσμετρώνται στον υπολογισμό του βαθμού διπλώματος. Η βαθμολογία μαθημάτων από 

αλλοδαπό ΑΕΙ οφείλει να αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο του εν λόγω ΑΕΙ, όπως προβλέπεται 

από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. 

 

Αναλυτικότερα για όλα τα παραπάνω και για όλες οι πληροφορίες για τις διαδικασίες σε κάθε 

στάδιο που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές που επιλέγονται για το πρόγραμμα Erasmus+ 

μπορούν να ανακτηθούν στο ΔΙΠΑΕ Erasmus+ - Πανεπιστημιούπολη Σερρών. 

http://erasmusplus.teicm.gr/
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