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Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Learning Agreement 

 

 

1) Εισαγωγικά 

Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται στους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ. οι 

οποίοι έχουν επιλεγεί για μετακίνηση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Σπουδές. 

Διαβάστε τις προσεκτικά και φροντίστε να είστε εντός των προθεσμιών που σας δίνονται 

από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) του Α.Π.Θ. και το 

πανεπιστήμιο προς το οποίο θα μετακινηθείτε. 

Αφου έχετε επιλεγεί, βασικός στόχος είναι να συμπληρωθεί σωστά η Συμφωνία Μάθησης 

(Learning Agreement ή LA). Το έγγραφο αυτό περιέχει τα στοιχεία του/της φοιτητή/τριας, 

των υπεύθυνων του προγράμματος στο πανεπιστήμιο βάσης (sending institution) και το 

πανεπιστήμιο υποδοχής (receiving institution), και κυρίως τα μαθήματα που δηλώνει ότι θα 

παρακολουθήσει ο/η μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια. Σημειώνεται εδώ ότι δεν είναι 

απαραίτητο τα μαθήματα που θα επιλεγούν να συμπίπτουν με μαθήματα του Τμήματος 

Μαθηματικών Α.Π.Θ. Για περισσότερες λεπτομέρειες στον τρόπο με τον οποίο 

αναγνωρίζονται μαθήματα Erasmus στο Τμήμα Μαθηματικών, δείτε τον Κανονισμό 

Erasmus. 

 

Για να συμπληρωθεί το LA είναι απαραίτητη μια προεργασία από το φοιτητή:  

Α) Να έχει κάνει μια αρχική έρευνα για τα μαθήματα που τον/την ενδιαφέρουν (παίρνοντας 

πληροφορίες από το ίδρυμα υποδοχής ή/και τον υπεύθυνο Erasmus εκεί) και  

Β) Να επικοινωνήσει εγκαίρως με τον Συντονιστή ECTS ώστε να συζητήσουν σε 

συγκεκριμένη βάση για το ποια μαθήματα θα μπουν στο LA και πως θα αναγνωριστούν από 

το Τμήμα Μαθηματικών σε περίπτωση επιτυχούς εξέτασης (δείτε πάλι τον Κανονισμό 

Erasmus). 

Το LA πρέπει να υπογραφεί από τον Συντονιστή ECTS του Τμήματος Μαθηματικών και μετά 

από το ΤΕΕΠ του Α.Π.Θ. οπωσδήποτε πριν την αναχώρισή σας και πριν από την προθεσμία 

που σας δίνεται από το πανεπιστήμιο υποδοχής. ‘Όταν φτάσετε στο πανεπιστήμιο 

υποδοχής, το LA θα υπογραφεί και από τον Συντονιστή ECTS εκεί. Τα παραπάνω ισχύουν 

και σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνετε αλλαγές στο LA (είναι ξεχωριστό έγγραφο, το 

Changes to Learning Agreement). 

 

 

 

https://eurep.auth.gr/el
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2) Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης (όλα στα Αγγλικά) 

- Συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “student’s name” στην επικεφαλίδα του 

εγγράφου ώστε να είναι ορατό σε κάθε σελίδα. 

- Συμπληρώνετε τον πίνακα “Student” με τα στοιχεία σας. 

- Στον πίνακα “Sending Institution” συμπληρώνετε μόνο το Τμήμα του Α.Π.Θ στο οποίο 

ανήκετε (Mathematics). 

- Στον πίνακα “Receiving Institution” συμπληρώνετε όλα τα πεδία και κυρίως τα στοιχεία 

του υπεύθυνου επικοινωνίας (contact person). 

- Στον πίνακα Α συμπληρώνετε τα μαθήματα τα οποία σκοπεύετε να παρακολουθήσετε στο 

πανεπιστήμιο υποδοχής (θυμηθείτε ότι αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τον Συντονιστή 

ECTS, αλλά απαιτείται να έχετε κάνει μια προεργασία ώστε να έχετε έτοιμα τα εξής στοιχεία 

κάθε μαθήματος): Κωδικός Μαθήματος, Τίτλος Μαθήματος, Εξάμηνο, Αριθμός ΕCTS. Κατά 

τη διάρκεια της προεργασίας σας, είναι απαραίτητο να πληροφορηθείτε και να 

προσκομμίσετε στον Συντονιστή ECTS  τα περιεχόμενα/ύλη των μαθημάτων που σας 

ενδιαφέρουν. Έχετε επίσης υπ’οψην ότι θα πρέπει να δηλώσετε μαθήματα που 

αντιστοιχούν σε σύνολο (total) 30 ECTS στο πανεπιστήμιο υποδοχής (επιτρέπονται μικρές 

αποκλίσεις). 

- Στον πίνακα “Language competence of the student” συμπληρώνετε τη γλώσσα 

διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο υποδοχής και το επίπεδο το οποίο έχετε (όπως 

επιβεβαιώνεται από τα πιστοποιητικά που καταθέσατε στην αίτησή σας). 

- Στον πίνακα Β, θα συμπληρωθεί (μετά από συνεννόηση με τον Συντονιστή ECTS) ο 

κατάλογος των μαθημάτων που θα σας αναγνωριστεί αν επιτύχετε στα μαθήματα που θα 

πάρετε. 

- Στον τελευταίο πίνακα, συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας, το email, και υπογράφετε 

βάζοντας την ημερομηνία. Αυτό γίνεται αφού έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες Α και Β. 

Κατόπιν το έγγραφο δίνεται για υπογραφή στον Συντονιστή ECTS και τέλος το δίνετε για 

υπογραφή στο Τ.Ε.Ε.Π. του Α.Π.Θ. 

 

Παναγιώτης Μπατακίδης 

Συντονιστής Προγράμματος Erasmus+ και ECTS 

Tμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. 

 


