
Πρόγραμμα Erasmus+ 

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. 

 

 

Στο παρόν κείμενο μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και οδηγίες για την αίτησή σας αλλά και για 

τη συμφωνία μάθησης, τον τρόπο αναγνώρισης μαθημάτων κτλ. 

Εάν έχετε επιπλέον απορίες, επικοινωνήστε με τον συντονιστή του προγράμματος, Επίκ. Καθ. Π. Μπατακίδη στο 

batakidis@math.auth.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμο και το εξάμηνό σας. 

 

 

1) Αίτηση 
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν κυρίως το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές, που είναι το μέρος του 

προγράμματος με τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Για το μέρος του προγράμματος που αφορά την πρακτική 

άσκηση  διαβάστε τις προϋποθέσεις και λεπτομέρειες στο μενου δεξιά της σελίδας του συνδέσμου. Κάποιες 

γενικές πληροφορίες που αναγράφονται παρακάτω, μπορεί να μην ισχύουν για μετακινήσεις για πρακτική 

άσκηση! 

 

- Σχετικά με τη μετακίνηση για σπουδές, διαβάστε προσεκτικά προϋποθέσεις συμμετοχής και τις οδηγίες 

προετοιμασίας της αίτησής σας.  

 

- Οι αιτήσεις γίνονται τέλη Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου, για μετακινήσεις για σπουδές κατά το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος, είτε σας ενδιαφέρει το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο. 

 

- Υπάρχει η δυνατότητα οι φοιτητές κατά την αίτησή τους να δηλώσουν συμφωνία άλλου Τμήματος του ΑΠΘ 

(τεχνικά είναι εφικτό), όμως δεν το συνιστούμε, καθώς σε κάθε συμφωνία προηγούνται οι φοιτητές του 

Τμήματος στο οποίο ανήκει η συμφωνία. Επίσης οι φοιτητές που κάνουν μια τέτοια επιλογή, θα πρέπει να 

είναι σίγουροι από τώρα ότι σε περίπτωση επιλογής τους από το ΑΠΘ, το ίδρυμα υποδοχής θα τους 

επιτρέψει μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας να παρακολουθήσουν μαθήματα του δικού τους γνωστικού 

αντικειμένου. Οι συμφωνίες του Τμήματος Μαθηματικών βρίσκονται εδώ (επιλέξτε τύπο συμφωνίας, Σχολή 

Θετικών Επιστημών και Τμ. Μαθηματικών) και εδώ (στο πεδίο αναζήτησης επάνω δεξιά πληκτρολογήστε 

“mathematics”). 

 

Προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών – Επιστολή κινήτρων 

- Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών που ζητείται στην επιστολή ενδιαφέροντος, αφορά τα μαθήματα 

που έχετε βρει και σας ενδιαφέρουν στα τμήματα Μαθηματικών που προτείνετε για τη μετακίνησή σας. 

Όσο περισσότερες πληροφορίες δώσετε, τόσο το καλύτερο. 
- Η επιστολή ενδιαφέροντος δεν έχει όριο στην έκταση, στις αιτήσεις που παίρνουμε οι επιστολές αυτές είναι 

περίπου 2 σελίδες. Ο σκοπός της είναι να δείξετε τους ακαδημαϊκούς και άλλους λόγους που επιλέγετε τα 

συγκεκριμένα Τμήματα/Πανεπιστήμια. Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών βοηθά προς αυτή την 

κατεύθυνση. 
- Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών γίνεται με βάση την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση ή το 

πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Όπως και στο 

Τμήμα μας, ο οριστικός κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων κλείνει λίγο πριν την έναρξη του εξαμήνου, 

το μεγαλύτερο μέρος του όμως έχει οριστικοποιηθεί στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. 
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Γλώσσα και ECTS 

- Είναι απαραίτητο να λάβετε υπ’οψην τις γλωσσικές απαιτήσεις που δηλώνονται από τα πανεπιστήμια. Εδώ1 

θα βρείτε τις συμφωνίες του Τμήματός μας και τις απαιτήσεις γλωσσομάθειας κάθε συμφωνίας. Αν πχ 

δηλώσετε τμήμα στη Γερμανία που ζητάει Β2 στα Γερμανικά (και δεν έχει δεύτερη γλώσσα πχ τα Αγγλικά) 

και έχετε Β1 στα Γερμανικά, η αίτησή σας θα απορριφθεί. Αν το συγκεκριμένο τμήμα δέχεται σαν δεύτερη 

γλώσσα τα Αγγλικά με επίπεδο Β2 και έχετε Β1 στα Αγγλικά, η αίτησή σας θα απορριφθεί. 

- Τα ECTS που απαιτούνται για το όριο του 50%2, υπολογίζονται λίγες μέρες μετά το κλείσιμο της προθεσμίας 

αιτήσεων. Αυτό γίνεται για να έχουν προσμετρηθεί και τα αποτελέσματα της εξεταστικής Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα οπότε αν κάποιο μάθημα δεν έχει καταχωρηθεί στη 

γραμματεία έως εκείνη τη στιγμή, το βαθμός και τα ECTS του μαθήματος δεν θα προσμετρηθούν. 
- Κατά το εξάμηνο που υπολογίζετε τη μετακίνησή σας, και όχι κατά τη στιγμή της αίτησής σας, θα πρέπει να 

απέχετε τουλάχιστον 30 ECTS από τη λήψη πτυχίου. Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να δηλώσετε μαθήματα που 

αντιστοιχούν σε 30 ECTS οπότε θα πρέπει να προγραμματίσετε την αίτησή σας πριν φτάσετε κοντά στο τέλος 

των σπουδών σας. 

- Κατά το εξάμηνο μετακίνησής σας, δεν θα μπορείτε να κάνετε δήλωση μαθημάτων στο Α.Π.Θ., θα μπορείτε 

όμως να κάνετε δήλωση εξαμήνου. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορείτε να εξεταστείτε σε μαθήματα αυτού του 

εξαμήνου στο τέλος του, αλλά ούτε και στην εξεταστική Σεπτεμβρίου. Θα μπορείτε όμως να εξεταστείτε 

στην εξεταστική Σεπτεμβρίου σε υποχρεωτικά μαθήματα που έχουν δηλωθεί αυτόματα από τη γραμματεία 

στο εξάμηνο μετακίνησής σας. 

 

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί για μετακίνηση. 

 

2) Συμπλήρωση του Learning Agreement 
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. 

 

- Η  Συμφωνία Μάθησης/Learning Agreement 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. 

- Αν στη Συμφωνία Μάθησης/Learning Agreement βάλετε μάθημα που αναγνωρίζεται (μετά από έγκριση του 

συντονιστή) στο τμήμα μας σαν Υ/YE/E, και δεν το περάσετε κατά τη μετακίνησή σας, το μάθημα αυτό δεν 

μπορεί να εξεταστεί στο Α.Π.Θ. κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

- Η αρχική ΣΜ που κάνετε πριν τη μετακίνησή σας, μπορεί να τροποποιηθεί για λόγους που προκύπτουν 

εκτάκτως στην αρχή του εξαμήνου μετακίνησης όπως πχ το να ακυρωθεί/ μη προσφερθεί τελικά το  

μάθημα. 

- 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. 

   

 

 

 
1 Συμφωνίες για Σπουδές→Σχολή Θετικών Επιστημών→ΤΜ. Μαθηματικών→Εμφάνιση Συμφωνιών. 
2 Σημαίνει ότι αν ένας φοιτητής/τρια δεν έχει περάσει το 50% των ECTS που αντιστοιχούν στο τελευταίο ολοκληρωμένο 
εξάμηνο φοίτησης, η αίτησή του δεν θα ληφθεί υπ’οψην. Παράδειγμα: Ένας δευτεροετής φοιτητής που υποβάλει αίτηση (τέλη 
Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου, θα μετακινηθεί δηλαδή στο 3ο του έτος), έχει ολοκληρώσει 3 εξάμηνα φοίτησης άρα τη στιγμή 
της αίτησης θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον το μισό των 3x30 ECTS, δηλαδή 45 ECTS. 
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2Α) Προεργασία 

- 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). 

 

 

2Β) 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. 
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3) Κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σας 
- Ενημερώνετε εγκαίρως τον συντονιστή του προγράμματος στο Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ, αλλά και τον 

συντονιστή στο τμήμα υποδοχής, για οποιαδήποτε αλλαγή θέλετε να κάνετε στο LA ή γενικότερα για 

οτιδήποτε αφορά τις σπουδές στο πρόγραμμα. 

 

- Θα πρέπει να κάνετε ορθολογική χρήση του προγράμματος. Συγκεκριμένα, σας αποτρέπουμε από το να 

παρουσιάζεστε στις εξετάσεις μόνο για τη βεβαίωση ότι εξεταστήκατε. Γενικότερα, κατά το εξάμηνο 

μετακίνησής σας, αποτελείτε μέρος της εικόνας του Τμήματός μας στο Πανεπιστήμιο στο οποίο 

μετακινήστε και οφείλετε να την προστατεύσετε.  

 

 

Παναγιώτης Μπατακίδης 

Συντονιστής ECTS & Erasmus+ 

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. 


