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Κανονισμός Κινητικότητας ERASMUS+ 

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, (υπ. 

Αριθμ. 14/13-1-2016 συνέλευση), οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας των 

φοιτητών/τριών του ΠΔΜ για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ είναι:  

1. Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι στο κανονικό 

πρόγραμμα σπουδών στο ΠΔΜ, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 

272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία. 

2. Υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές/τριες και των τριών κύκλων σπουδών 

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες κατά τη 

χρονική στιγμή της μετακίνησής τους θα πρέπει είναι εγγεγραμμένοι/ες τουλάχιστον στο 

δεύτερο έτος σπουδών. Κατά συνέπεια, αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν 

και από το πρώτο έτος σπουδών με τον όρο να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 

τέσσερα (4) μαθήματα του πρώτου έτους. Για φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων ετών, ο 

ελάχιστος αριθμός των μαθημάτων στα οποία θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς 

ανέρχεται στα οκτώ (8).  

Σημείωση: Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει τη δυνατότητα ύπαρξης των 

«φοιτητών/τριών ERASMUS χωρίς υποτροφία» δηλ. φοιτητών/τριών που πληρούν τα 

κριτήρια κινητικότητας και επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήματα της ιδιότητας 

του/της φοιτητή/τριας Erasmus χωρίς να λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας 

ERASMUS.  

3. Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα εκπόνησης της διπλωματικής 

τους εργασίας στο εξωτερικό εφόσον έχουν εξασφαλίσει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη 

επιβλέποντος Καθηγητή/τριας και έχει καθοριστεί επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τριας στο 

ίδρυμα υποδοχής.  

4. Προκειμένου να ικανοποιούνται οι όροι και οι απαιτήσεις του προγράμματος 

Erasmus+, που αφορούν στον ελάχιστο αριθμό ECTS που πρέπει να συγκεντρώσει ο/η 

φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς του/της για σπουδές, θα πρέπει:  



1. κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής για σπουδές, να 

υπολείπονται τουλάχιστον 50 ECTS για τη λήψη του πτυχίου.  

2. κατά την ημερομηνία έναρξης των σπουδών στο εξωτερικό να απομένουν 

τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη του πτυχίου. 

5. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία 

παραδίδονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής ή της αγγλικής. 

6. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 6.  

7. Φοιτητές/τριες οι οποίοι μετακινήθηκαν για σπουδές κατά τα προηγούμενα 

ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus ή Erasmus+, έπονται στον 

πίνακα κατάταξης, εφόσον η αίτησή τους αφορά στον ίδιο κύκλο σπουδών στον οποίο 

έχουν ήδη μετακινηθεί  

8. Οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν να επιλέξουν στο Ίδρυμα Προορισμού μαθήματα στα 

οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα τους.  

9. Οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες θα πρέπει τόσο κατά το χρόνο έναρξης της 

περιόδου κινητικότητας όσο και το χρόνο της επιστροφής τους να διατηρούν τη 

φοιτητική τους ιδιότητα και ΔΕΝ μπορούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι για όσο χρονικό 

διάστημα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές.  

10. Κατά το εξάμηνο συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, οι φοιτητές/τριες δηλώνουν 

στις γραμματείες των Τμημάτων τους μόνο τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων 

ετών καθώς και όσα αποτυπώνονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) που 

έχουν συνάψει. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην 

εξεταστική περίοδο κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα Erasmus+. Επιτρέπεται ωστόσο η συμμετοχή τους στην επαναληπτική 

εξεταστική του Σεπτεμβρίου στο Τμήμα τους για το σύνολο των μαθημάτων που 

περιλαμβάνονται στην δήλωση του/της κάθε φοιτητή/τριας που κατατέθηκε στην αρχή 

του εξαμήνου στην Γραμματεία του Τμήματος. 



Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι φοιτητές/τριες με χώρα προέλευσης εκτός Ελλάδας, οι 

οποίοι αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους, θα έχουν χαμηλή 

προτεραιότητα.  

Προκειμένου οι φοιτητές/τριες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας 

Erasmus+, θα πρέπει να καταθέσουν στον/στην Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο/η Καθηγητή/τρια 

του Τμήματος τους, εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται από το Γραφείο Διεθνών 

Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αίτησης Συμμετοχής στην κινητικότητα Erasmus για σπουδές  

2. Αναλυτική Βαθμολογία  

3. Τίτλους γλωσσομάθειας (απλό αντίγραφο)  

4. Βιογραφικό Σημείωμα  

5. Πιστοποιήσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, διακρίσεις κ.α.  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων 

φοιτητών/τριών ERASMUS πραγματοποιείται από τον/την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο 

Erasmus και η σχετική λίστα κατάταξης των υποψηφίων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα 

του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί 

ως υπότροφοι Erasmus για σπουδές, θα λάβουν στο e-mail που έχουν δηλώσει, μήνυμα 

που θα τους/τις καλεί να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και 

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό. 

 

 

 

 



Μοριοδότηση φοιτητών/τριών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ για 

σπουδές 

1. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

Επίπεδο Γλωσσομάθειας Γλώσσα Χώρας Υποδοχής Αγγλικών  

B1 10 0 

B2 15 5 

C1 20 10 

C2 30 20 

 

Στην περίπτωση που η ομιλούμενη γλώσσα στη χώρα υποδοχής είναι τα Αγγλικά 

προστίθενται και οι δύο γλώσσες. 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Βαθμολογία Μόρια 

6,0-6,49 0 

6,5-6,99 10 

7,0-7,49 15 

7,5-7,99 20 

8,0-8,49 25 

8,5-8,99 30 

9,0-9,49 35 

9,5-10 50 

 

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων ο/η Ακαδημαϊκά 

Υπεύθυνος/η του Τμήματος διενεργεί συνέντευξη µε τους/τις ισοβαθμούντες/σες 

υποψήφιους/ες προκειμένου να αξιολογηθούν στοιχεία της προσωπικότητας του/της 

φοιτητή/τριας καθώς και τα πρόσθετα προσόντα που αναφέρει ο/η υποψήφιος/α στο 

βιογραφικό του/της σημείωμα. 


