
Κανονισμός Κινητικότητας Φοιτητών/τριών ERASMUS+ 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και 

της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (Ανώτατη 

Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική 

Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η 

Εθνική Μονάδα Διαχείρισης του προγράμματος. Το Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. συμμετέχει 

ενεργά στο πρόγραμμα με την αποστολή και υποδοχή φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους. Ειδικότερα, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος 

μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εκπονώντας μέρος των σπουδών τους στο 

εξωτερικό είτε για παρακολούθηση/εξέταση μαθημάτων, είτε για πρακτική άσκηση. Οι 

μετακινήσεις αυτές ρυθμίζονται από τα παρακάτω άρθρα. 

 

Άρθρο 1 – Αναγνωρίσεις Μαθημάτων – 1ος Κύκλος Σπουδών 

1. Αφού εγκριθεί η μετακίνησή του/ης φοιτητή/τριας από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ο φοιτητής καταρτίζει πρόταση για τη Συμφωνία 

Μάθησης (Learning Agreement) (στο εξής ΣΜ) μετά από ραντεβού με τον συντονιστή 

ECTS όπου προτείνονται μαθήματα για αναγνώριση σύμφωνα με τους κανόνες που 

περιγράφονται στο παρόν άρθρο.  

2. Αν η ύλη μαθήματος ή συνδυασμός μαθημάτων του προγράμματος ανταλλαγής 

Erasmus έχει σημαντική επικάλυψη με ύλη υποχρεωτικού ή υποχρεωτικού επιλογής 

μαθήματος του οικείου ΠΠΣ τότε η δήλωση των μαθημάτων αυτών σε ΣΜ θα πρέπει 

να συνοδεύεται από αρχική έγκριση του αντίστοιχου τομέα. Ο μετακινούμενος 

φοιτητής έχει την ευθύνη να προσκομίσει αυτές τις εγκρίσεις γραπτώς (πχ με email 

του αντίστοιχου Διευθυντή Τομέα) στον Συντονιστή ECTS σε προθεσμία που θα του 

υποδειχθεί.  

3. Η διαδικασία της παραγράφου 2, επαναλαμβάνεται αν ο φοιτητής χρειαστεί να κάνει 

αλλαγές στη ΣΜ στην αρχή της μετακίνησής του. 

4. Σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική επικάλυψη και έγκριση του αντίστοιχου 

τομέα, το μάθημα του οικείου προγράμματος αναγράφεται στην καρτέλα του 

φοιτητή. Εάν ο φοιτητής πάρει και το μάθημα του οικείου προγράμματος σπουδών 

κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τότε για τη λήψη πτυχίου μετρά μόνον ένα από 

τα δύο μαθήματα. 

5. Εφόσον το μάθημα έχει μαθηματικό περιεχόμενο αλλά δεν εμπίπτει στη κατηγορία 

της παραγράφου 2, τότε αναγνωρίζεται ως μάθημα επιλογής με τίτλο «μάθημα 

Erasmus‐τίτλος μαθήματος» με ECTS τα ECTS του μαθήματος ανταλλαγής. Αν υπάρχει 

μάθημα του οικείου προγράμματος σπουδών με παρόμοιο τίτλο και επαρκή 

επικάλυψη, τότε το μάθημα αυτό αναγράφεται στην καρτέλα του φοιτητή και για τη 

λήψη πτυχίου μετρά μόνον ένα από τα δύο μαθήματα. 

6. Μόνο ένα μάθημα ξένης γλώσσας (έως 3 ects) μετρά για τα ECTS του πτυχίου είτε 

γίνει στο ΑΠΘ είτε γίνει σε πρόγραμμα Erasmus.  Στη ΣΜ δεν μπορεί να 

εμφανίζεται/αναγνωρίζεται μάθημα ξένης γλώσσας με περισσότερα των 3 ECTS. 

Μάθημα ξένης γλώσσας σε πρόγραμμα Erasmus αναγνωρίζεται ως μάθημα ΕΕ.  

https://www.iky.gr/el/erasmusplus
https://eurep.auth.gr/el
https://eurep.auth.gr/el


7. Μαθήματα με μη μαθηματικό περιεχόμενο επιτρέπεται να δηλωθούν (κατά την 

κρίση του συντονιστή) έως 10 ECTS. Τα ΕCTS από μάθημα γλώσσας θα 

συνυπολογίζονται σε αυτά τα 10 ECTS. Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως 

μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) και υπόκεινται στους περιορισμούς που 

αναφέρονται στον κανονισμό του ΠΠΣ του Τμήματος για τα μαθήματα ΕΕ. 

Λοιπές Διευκρινήσεις 

8. Ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί μετακίνηση για λιγότερους μήνες από τον αριθμό 

που διατίθεται για μετακίνηση από το πρόγραμμα, αλλά όχι λιγότερους από όσους 

καλύπτουν ένα κύκλο μαθημάτων (εξάμηνο, τρίμηνο) όπως περιγράφονται στις 

συμφωνίες του Τμήματος. 

9. Ο φοιτητής οφείλει να κάνει δήλωση εξαμήνου για το εξάμηνο κατά το οποίο 

μετακινείται, αλλά δεν μπορεί να κάνει δήλωση μαθημάτων.  

10. Εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

μετακίνησής του, ο φοιτητής οφείλει να αποστείλει στον συντονιστή ECTS 

οποιοδήποτε γνήσιο αποδεικτικό (transcript of records) πιστοποιεί την επιτυχή του 

εξέταση στα μαθήματα που δηλώθηκαν στο ΣΜ. 

11. O συντονιστής ECTS ετοιμάζει κατόπιν την εισήγησή σχετικά με την αναγνώριση 

μαθημάτων στον φοιτητή. Η εισήγηση πρέπει να λάβει την έγκριση της Συνέλευσης 

του Τμήματος. 

12. Αν η ημερομηνία αναχώρησης του φοιτητή, κατά τις οδηγίες του Ιδρύματος 

Υποδοχής, είναι κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου που προηγείται της 

περιόδου μετακίνησης, τότε ο φοιτητής πρέπει να επικοινωνήσει εγκαίρως και το 

νωρίτερο δυνατό με τους διδάσκοντες των μαθημάτων που έχει δηλώσει στο 

προηγούμενο εξάμηνο και των οποίων η εξέταση έχει προγραμματιστεί μετά την 

αναχώρησή του, ώστε να διευθετηθεί άλλη, ισοδύναμη, εξέταση. 

 

 

Άρθρο 2 Πρακτική Άσκηση Erasmus+    1ος Κύκλος Σπουδών 

 

1. Μπορεί να πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ERASMUS 
+ σε κατάλληλους φορείς υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι προβλέψεις 
του κανονισμού «Κινητικότητα Φοιτητών/τριών ERASMUS+» για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και συνδεδεμένες χώρες  και άλλες χώρες . Ο φοιτητής καταθέτει αίτηση στο 
Τμήμα Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραμμάτων στις προθεσμίες που 
ανακοινώνονται και κατόπιν αξιολογείται από το εν λόγω γραφείο και τον 
Συντονιστή ECTS του Τμήματος.  

2. Ο φοιτητής αναγνωρίζει 5 ECTS για την Πρακτική Άσκηση δύο (2) μηνών πλήρους 
απασχόλησης. Αυτά τα ECTS καταχωρούνται με τον τίτλο «Πρακτική Άσκηση – 
Erasmus +” και μετρούν για τη λήψη πτυχίου αν και εφόσον 
(i) δεν έχει ορκιστεί πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής 

άσκησης και  
(ii) προσκομίσει εγκαίρως τη βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρακτικής 

άσκησης στον συντονιστή ECTS.  

Αν η μετακίνηση/πρακτική άσκηση υπερβαίνει τους 2 μήνες, αναγνωρίζονται 5 
ECTS. Ο συνολικός αριθμός μηνών της πρακτικής άσκησης αναγράφεται στο 
παράρτημα διπλώματος. 

https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall
https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship/general_information
https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship/general_information
https://eurep.auth.gr/el/students/international/traineeship
https://eurep.auth.gr/el


3. Σε περίπτωση που ο φοιτητής ορκιστεί κατά τη διάρκεια μετακίνησής του για 
πρακτική άσκηση, τότε η συμφωνία που έχει υπογραφεί πριν τη μετακίνησή του 
παύει να ισχύει και η πρακτική άσκηση δεν αναγράφεται στο Παράρτημα 
Διπλώματος.  

 

Άρθρο 3 Αναγνωρίσεις Μαθημάτων – 2ος Κύκλος Σπουδών 

1. Σε συνεργασία με τον συντονιστή ECTS, ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει/δηλώνει 

μαθήματα που αντιστοιχούν σε μια από τις δυο επόμενες κατηγορίες:  

- Μαθήματα που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό με την ύλη μαθημάτων που 
υπάρχουν ήδη στο ΠΜΣ (χωρίς απαραίτητα να διδάσκονται στο Τμήμα κατά το 
εξάμηνο μετακίνησης). 

- Μαθήματα που δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του ΠΜΣ αλλά κρίνεται ότι 
ικανοποιούν το επίπεδο των υπόλοιπων μαθημάτων του ΠΜΣ στην κατεύθυνση στην 
οποία ανήκει το μάθημα. 

2. Η επιλογή των μαθημάτων πρέπει να πάρει την έγκριση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Σε 
περίπτωση επιτυχίας, το μάθημα ανταλλαγής αναγνωρίζεται ως «Μάθημα Erasmus 
– Τίτλος του μαθήματος στο Ίδρυμα Υποδοχής» με τα ECTS του μαθήματος 
ανταλλαγής. Το μάθημα ανταλλαγής λειτουργεί όπως τα μαθήματα του οικείου ΠΜΣ.  
 
 
 

Άρθρο 4 Διπλωματική Εργασία – 2ος Κύκλος Σπουδών 

1. Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να εκπονήσει τη διπλωματική του/της εργασία κατά τη 

μετακίνηση Erasmus+ με μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος Υποδοχής. Σε συνεργασία με τον 

συντονιστή και ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος, σχετικό με το αντικείμενο της 

εργασίας, κατατίθεται από το παραπάνω μέλος ΔΕΠ προς έγκριση στη συνέλευση (i) 

o τίτλος της εργασίας και (ii) η τριμελής επιτροπή. 

2. Η τριμελής επιτροπή της διπλωματικής εργασίας αποτελείται από το μέλος ΔΕΠ του 

Ιδρύματος Υποδοχής που θα την επιβλέψει, το μέλος ΔΕΠ του τμήματος που 

συμφωνεί στη κατάθεση της πρότασης και ένα μέλος που εμπίπτει στα κριτήρια 

συμμετοχής σε τριμελή επιτροπή διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα 

κανονισμό για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στο Τμήμα. 

3. Η παρουσίαση, εξέταση και κατάθεση της διπλωματικής διατριβής, ρυθμίζεται 

σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΜΣ του Τμήματος. 

 

 

Άρθρο 5 Πρακτική Άσκηση Erasmus+    2ος Κύκλος Σπουδών 

1. Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του 

προγράμματος Εrasmus+. Η πρακτική άσκηση αναγράφεται στο παράρτημα 

διπλώματος και δεν μετρά για τη λήψη πτυχίου. 

 

Άρθρο 6 Μετακίνηση Υποψηφίων Διδακτόρων – 3ος Κύκλος Σπουδών 

1. Υποψήφιος/α Διδάκτορας, μπορεί να μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ 

Σπουδές σε πανεπιστήμια των οποίων η συμφωνία με το Τμήμα καλύπτει τον 

αντίστοιχο κύκλο σπουδών (T: “third” στον κατάλογο ενεργών συμφωνιών του 

τμήματος, στήλη «Επίπεδο Σπουδών»).  

https://eurep.auth.gr/el/agreementslist


2. Ο φοιτητής/τρια μπορεί να καταθέσει αίτηση για την πραγματοποίηση πρακτικής 

άσκησης στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, μέσω της 

τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση. 

3. Ο φοιτητής/τρια καταθέτει αίτηση σύμφωνα με τις προσκλήσεις του Τμήματος 

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και στις προθεσμίες που 

ανακοινώνονται. Η διαδικασία αίτησης για μετακίνηση για σπουδές ή πρακτική 

άσκηση είναι κοινή για τους φοιτητές όλων των επιπέδων (προπτυχιακού, 

μεταπτυχιακού, διδακτορικού επιπέδου). 

https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship/general_information

