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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το νέο ̟ρόγραµµα της ΕΕ “LLP”, Lifelong Learning Programme, Πρόγραµµα ∆ια Βίου 
Μάθησης, διάδοχος του ευρω̟αϊκού ̟ρογράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ, τέθηκε σε εφαρµογή 
α̟ό την 1.1.2007 (αριθµ. 1720/2006/ΕΚ της 15.11.2006 α̟όφαση του ΕΚ και του 
Συµβουλίου στην ιστοσελίδα http://europa.eu.int/eur-
lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:327:SOM:EN:HTML) Η Γενική Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος η ο̟οία αφορά όλα τα τοµεακά ̟ρογράµµατα δηµοσιεύτηκε στην ε̟ίσηµη  
εφηµερίδα της ΕΕ στις 20.12.2006, 
(http://ec.europa.eu//dgs/education_culture/newprog/index_en.html). 

Η ΕΜΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ/Erasmus θα συνεχίσει να είναι Εθνική Μονάδα Συντονισµού του 
Προγράµµατος α̟ό κοινού µε την Ε̟αγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε. (Leonardo), βάσει της 
Υ̟ουργικής α̟όφασης, αριθµ. 120669/ΙΑ/ , ΦΕΚ 23538/ τ.Β΄  

  

Ειδικοί στόχοι του Erasmus είναι:  

1. Η δηµιουργία ενός ευρω̟αϊκού χώρου Ανώτατης Εκ̟αίδευσης,  

2. Η ενίσχυση της συνεισφοράς της ανώτατης εκ̟αίδευσης και της ανώτερης 
ε̟αγγελµατικής κατάρτισης στη διαδικασία του εκσυγχρονισµού. 

Ε̟ιχειρησιακοί στόχοι του Erasmus είναι:   

1. Η βελτίωση της ̟οιότητας και η ̟οσοτική αύξηση :  

α) της κινητικότητας των φοιτητών και του διδακτικού ̟ροσω̟ικού  

β) των συνεργασιών των Ευρω̟αϊκών Ιδρυµάτων Ανωτάτης Εκ̟αίδευσης και  

γ) των συνεργασιών Ιδρυµάτων Ανωτάτης Εκ̟αίδευσης και ε̟ιχειρήσεων,  

2. Η αύξηση της διαφάνειας και της συµβατικότητας µεταξύ της ανώτατης εκ̟αίδευσης 
και της ανώτερης ε̟αγγελµατικής κατάρτισης. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των φοιτητών ε̟ιτυγχάνονται οι κάτωθι 
στόχοι: 

• Η ̟αροχή ευκαιριών ώστε οι φοιτητές να ε̟ωφεληθούν α̟ό γλωσσικής και 
εκ̟αιδευτικής ̟λευράς. 

• Ο εµ̟λουτισµός του εκ̟αιδευτικού ̟εριβάλλοντος του ιδρύµατος υ̟οδοχής. 

• Η ̟ροαγωγή συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων στο ̟λαίσιο της ανταλλαγής 
φοιτητών. 

• Η συµβολή στην αναβάθµιση της κοινωνίας γενικότερα, εφοδιάζοντας τους νέους 
µε υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εµ̟ειρία. 



• Η συµβολή στις δα̟άνες κινητικότητας και η ̟αροχή ευκαιριών για την 
̟ραγµατο̟οίηση µιας ̟εριόδου σ̟ουδών στο εξωτερικό σε φοιτητές, ̟ου, υ̟ό 
άλλες συνθήκες δε θα µ̟ορούσαν να ̟ραγµατο̟οιήσουν.  

Οι α̟οκεντρωµένες δράσεις του ̟ρογράµµατος Erasmus, τις ο̟οίες διαχειρίζεται η 
ΕΜΣ/ΙΚΥ, ̟εριλαµβάνουν: 

α. την κινητικότητα φοιτητών για σ̟ουδές 

β. την κινητικότητα φοιτητών για ̟ρακτική εξάσκηση (placements) 

γ την κινητικότητα του ̟ροσω̟ικού (διδακτικού και λοι̟ού) για διδασκαλία και 
κατάρτιση. 

  δ. τα Εντατικά Προγράµµατα (Intensive Programmes-IP). 

  ε. την υ̟οστήριξη της κινητικότητας σε ό,τι αφορά: α) την οργάνωση της κινητικότητας 
(ΟΜ) και τα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήµατα Erasmus (EILC). 

  



 

1. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

1α Βασικές ̟ροϋ̟οθέσεις για την κινητικότητα των φοιτητών για σ̟ουδές είναι: 

• Ελάχιστη διάρκεια ̟αραµονής 3 µήνες και µέγιστη12 µήνες. 

• Οι φοιτητές να είναι εγγεγραµµένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σ̟ουδών. 

• Ύ̟αρξη ∆ιµερούς Συµφωνίας µε το Ίδρυµα Υ̟οδοχής (ξένο Πανε̟ιστήµιο). 

• Πλήρης αναγνώριση ε̟ιτυχούς ̟αρακολούθησης µαθηµάτων (εφαρµογή 
ECTS). 

• Συµ̟λήρωση Συµφωνίας Σ̟ουδών-Learning Agreement α̟ό το φοιτητή. 

• Χορήγηση ̟ιστο̟οιητικού αναλυτικής βαθµολογίας α̟ό το Πανε̟ιστήµιο 
Υ̟οδοχής. 

• Α̟αλλαγή α̟ό τα δίδακτρα.    

1β. Βασικές ̟ροϋ̟οθέσεις για την κινητικότητα των φοιτητών για ̟ρακτική 
εξάσκηση σε εταιρείες, εκ̟αιδευτικά & ερευνητικά κέντρα, οργανισµούς κατάρτισης, 
είναι: 

• Ελάχιστη διάρκεια ̟αραµονής 3 µήνες και µέγιστη 12 µήνες 

• Σύναψη συµβολαίου µεταξύ φοιτητή, του ιδρύµατος ̟ροέλευσης και του 
Οργανισµού υ̟οδοχής.(Placement contract) 

• Σύναψη συµφωνίας κατάρτισης (Training Agreement) 

• Αναγνώριση της ̟ρακτικής εξάσκησης α̟ό το Πανε̟ιστήµιο Προέλευσης 

• Αίτηση για ̟ραγµατο̟οίηση ̟εριόδου ̟ρακτικής εξάσκησης, η ο̟οία 
υ̟οβάλλεται, είτε α̟ευθείας στην ΕΜΣ α̟ό τα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, είτε µέσω 
̟ιστο̟οιηµένων κοινο̟ραξιών. 

Για φοιτητές, σε ̟ρογράµµατα βραχείας ανωτάτης τεχνολογικής εκ̟αίδευσης, η ελάχιστη 
διάρκεια εξάσκησης είναι 2 εβδοµάδες. 

 

 2. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

   2α.  Βασικές ̟ροϋ̟οθέσεις για διδασκαλία (Mobility for teaching assignments):  

• Ελάχιστη διάρκεια 5 διδακτικές ώρες/ εβδοµάδα και µέγιστη διάρκεια 6 
εβδοµάδες. 

• ∆ιµερής συµφωνία µε το Πανε̟ιστήµιο Υ̟οδοχής 

• Προσυµφωνηµένο ̟ρόγραµµα διδασκαλίας. 

 

 

 

 



 

2β.  Βασικές ̟ροϋ̟οθέσεις για κινητικότητα διδακτικού και λοι̟ού ̟ροσω̟ικού για  
κατάρτιση σε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης και Ε̟ιχειρήσεις (Mobility for 
staff training): 

• ∆ιάρκεια 1-6 εβδοµάδες. 

• Κινητικότητα α̟ό/ σε ε̟ιχειρήσεις 
                  (σεµινάρια, µαθήµατα, οµάδες εργασίες, α̟οσ̟άσεις µικρής διάρκειας κ.λ.̟.)  

        Κινητικότητα διοικητικού ̟ροσω̟ικού. 
        (εκµάθηση και ανταλλαγή βέλτιστων ̟ρακτικών µέσω α̟οσ̟άσεων µικρής διάρκειας,   

ε̟ισκέψεις µελέτης κ.λ.̟.) 

  

 3. EILC-INTENSIVE LANGUAGE COURSES 

  Οργανώνονται: 

• για τις λιγότερο οµιλούµενες και διδασκόµενες γλώσσες. 

• για τους φοιτητές Erasmus στη χώρα υ̟οδοχής. 

• ̟ριν την έναρξη του ακαδ. έτους ή εξαµήνου. 

• µε διάρκεια 3 έως 6 εβδοµάδες (minimum 60 διδακτικές ώρες). 

Αρµόδια Υ̟ηρεσία για τη διαχείριση του εν λόγω ̟ρογράµµατος στο Πανε̟ιστήµιο Πατρών είναι το 
Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων σε συνεργασία µε την ΕΜΣ/ΙΚΥ. 

 Ε̟ισηµαίνεται ότι οι ̟ιο ̟άνω δυνατότητες κινητικότητας ̟ροσφέρονται µεταξύ 
ευρω̟αϊκών ιδρυµάτων τα ο̟οία κατέχουν τον Πανε̟ιστηµιακό Χάρτη Εrasmus 
(University Erasmus Charter). Οι Εξερχόµενοι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να έχουν ε̟αρκή 
γνώση της γλώσσας στην ο̟οία ̟αραδίδονται τα µαθήµατα στο ίδρυµα υ̟οδοχής. Σε 
̟ερί̟τωση φοίτησης σε χώρα µε λιγότερο οµιλούµενη γλώσσα υ̟άρχει δυνατότητα 
̟αρακολούθησης εντατικών µαθηµάτων, ό̟ως αναφέρεται ̟ιο ̟άνω. 

Στο σηµείο αυτό θέτουµε υ̟όψη σας α̟αντήσεις της Ε.Ε σε ερωτήµατα ̟ου έχουν τεθεί 
α̟ό την Ε.Μ.Σ./ Ι.Κ.Υ, ενόψει της εφαρµογής του νέου Προγράµµατος και συγκεκριµένα 
στο θέµα της το̟οθέτησης για ̟ρακτική άσκηση (Placements) των φοιτητών, ̟ου 
α̟οτελεί νέα µορφή κινητικότητας του Erasmus.    

• Τα ̟ανε̟ιστήµια µ̟ορούν να ε̟ιλεχθούν για ̟ρακτική άσκηση, αρκεί να 
είναι σαφές ότι ̟ρόκειται για εργασία. 

• Υ̟άρχουν ̟ερι̟τώσεις ό̟ου ο όρος σ̟ουδές ̟ερι̟λέκεται µε τον όρο 
εργασία, ̟.χ. οι «κλινικές» φοιτητών ιατρικής σε νοσοκοµεία. Ενα̟όκειται 
στην κρίση του κάθε Ιδρύµατος ο χαρακτηρισµός της ̟εριόδου placement ή 
studies. Το θέµα είναι λε̟τό καθόσον η χρηµατοδότηση των φοιτητών για 
την ̟ρακτική άσκηση θα είναι µεγαλύτερη α̟ό τη χρηµατοδότηση για 
σ̟ουδές. 

• Σε ̟ερί̟τωση συνδυασµού σ̟ουδών και ̟ρακτικής άσκησης σε µια ̟ερίοδο 
σ̟ουδών α̟αιτούνται οι εξής ̟ροϋ̟οθέσεις:  



1.  Η ̟ρακτική άσκηση θα γίνει κάτω α̟ό την ε̟ίβλεψη του ιδρύµατος υ̟οδοχής στο 
ο̟οίο ο υ̟ότροφος θα ̟ραγµατο̟οιήσει τις σ̟ουδές 

2.  Οι δυο δραστηριότητες θα λάβουν χώρα σε διαδοχικές ̟εριόδους 

3.  Η διάρκεια θα είναι α̟ό 3 έως 12 µήνες και η χρηµατοδότηση θα είναι αυτή των 
σ̟ουδών. 

• Σχολεία, Νοσοκοµεία µ̟ορούν να ε̟ιλεχθούν για ̟ρακτική άσκηση 
φοιτητών. 

• Σηµαντικό θέµα είναι, ε̟ίσης, η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών κατά τη 
διάρκεια της ̟ρακτικής άσκησης. Η ευθύνη ανήκει στο Ίδρυµα ̟ροέλευσης 
και το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό το κονδύλι 
του ΟΜ (Οργάνωση Κινητικότητας). 

  

4α ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΦΟΙΤΗΤΩΝ)   

Μετά τη γνωστο̟οίηση του νέου ̟ρογράµµατος  LLP Erasmus, ακαδ. έτους 2007-08 α̟ό 
τα αρµόδια ακαδηµαϊκά όργανα του Τµήµατος ̟ου φοιτούν,, (δηλαδή τους συντονιστές 
Erasmus, τους υ̟έυθυνους διµερών συµφωνιών (contact persons), τη Γραµµατεία του 
Τµήµατος καθώς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις,) οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές καλούνται 
να συµ̟ληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος, µε συνηµµένο ε̟ικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο της καρτέλας τους, και να την υ̟οβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

Ακολούθως, στο ̟λαίσιο της α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής Erasmus του Ιδρύµατος, ο 
συντονιστής Erasmus του Τµήµατος µαζί µε τους υ̟εύθυνους συµφωνιών (contact 
persons) κάνουν την ε̟εξεργασία και αξιολόγηση των αιτήσεων και ̟ροβαίνουν στην 
ε̟ιλογή, λαµβάνοντας υ̟όψη τα κριτήρια ̟ου έχει καθορίσει το ΙΚΥ και έχουν αναφερθεί 
̟ιο ̟άνω. Στη συνέχεια ο συντονιστής µέσω της Γραµµατείας α̟οστέλλει στο Τµήµα 
∆ιεθνών Σχέσεων την κατάσταση των ε̟ιλεγέντων εξερχόµενων φοιτητών εντός της 
ταχθείσης ̟ροθεσµίας για τις α̟αραίτητες ενέργειες. Η κατάσταση αυτή ̟εριλαµβάνει τα 
ονόµατα των φοιτητών/τριών, το ̟ανε̟ιστήµιο υ̟οδοχής και το χρονικό διάστηµα 
υ̟οτροφίας. 

Οι ε̟ιλεγέντες υ̟ότροφοι ̟ριν α̟ό την αναχώρησή τους για το εξωτερικό (κατά 
̟ερί̟τωση 1. µέχρι την 25/7/07 για τους µετακινούµενους το χειµερινό εξάµηνο και 2) 

µέχρι την 18/12/07 για τους µετακινούµενους το εαρινό εξάµηνο), ̟ροσέρχονται στο 
Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων ̟ροκειµένου να καταθέσουν συµ̟ληρωµένα και υ̟ογεγραµµένα 
τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά, ̟ου είναι: 

α) η Αίτηση (ΙΚΥ) µε τα συνηµµένα (application form, learning agreement) και β) η 
Σύµβαση (Υ̟οτροφία Κινητικότητας Φοιτητών) 

Τα συγκεκριµένα έντυ̟α διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.admin.upatras.gr.  Οι φοιτητές µ̟ορούν να µας τα στείλουν ηλεκτρονικά 
(olympic@upatras.gr) καταρχήν για έλεγχο αφού τα συµ̟ληρώσουν ή να τα ̟αραλάβουν 
α̟ό το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων. Ε̟ισηµαίνεται, ότι ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή της αίτησης, ο 



υ̟οψήφιος υ̟ότροφος θα έχει φροντίσει για την υ̟ογραφή της στα αντίστοιχα σηµεία, 
α̟ό τον Συντονιστή Erasmus του Τµήµατος.  

O υ̟οψήφιος υ̟ότροφος θα ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρώσει τα έντυ̟α ̟ου αφορούν την 
εκ̟αιδευτική του δραστηριότητα και ειδικότερα θα συµ̟ληρώσει τα µαθήµατα ̟ου θα 
̟αρακολουθήσει στο Ίδρυµα Υ̟οδοχής (Learning Agreement). Αυτό συνε̟άγεται την 
άµεση συνεργασία του φοιτητή µε το contact person της αντίστοιχης διµερούς συµφωνίας 
ώστε να ̟ροσδιοριστούν τα µαθήµατα ̟ου θα αντιστοιχούν σε 30 ή 60 credits ανάλογα το 
χρονικό διάστηµα α̟ουσίας τους (3-12 µήνες). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ε̟ιλογής των µαθηµάτων, το έντυ̟ο της αίτησης θα υ̟ογραφεί α̟ό τον συντονιστή του 
Τµήµατος. Στο ̟λαίσιο της ̟ρότασης της Ε̟ιτρο̟ής Erasmus του Πανε̟ιστηµίου Πατρών 
και της διασφάλισης της αναγνώρισης της ̟εριόδου σ̟ουδών στο εξωτερικό 
(συµ̟εριλαµβανοµένων των εξετάσεων και άλλων µορφών αξιολόγησης) – δέσµευση η 
ο̟οία α̟ορρέει α̟ό τη λειτουργία του Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος - θα βοηθούσε η 
λειτουργία ολιγοµελούς Ε̟ιτρο̟ής σε κάθε Τµήµα, µέλος της ο̟οίας θα είναι ο 
συντονιστής του Τµήµατος και ο ο̟οίος θα συντονίζει τη λειτουργία της. Σκο̟ός δε της 
ε̟ιτρο̟ής είναι να εξετάσει και α̟οφασίσει την αντιστοιχία-αναγνώριση των µαθηµάτων 
̟ου θα δηλώσει ο υ̟οψήφιος υ̟ότροφος µε τα µαθήµατα του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών του 
Ιδρύµατος ̟ροέλευσης, λαµβάνουσα  υ̟όψη τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου έχει θέσει το οικείο 
Τµήµα για τα µαθήµατα του ισχύοντος ̟ρογράµµατος σ̟ουδών. Η εν λόγω διαδικασία 
α̟οτελεί θετικό ερέθισµα για τους υ̟οψήφιους υ̟οτρόφους για τη συµµετοχή τους στο 
̟ρόγραµµα κινητικότητας καθόσον θα γνωρίζουν εκ των ̟ροτέρων τα οφέλη ̟ου θα 
α̟οκοµίσει α̟ό την ε̟ιτυχή ̟αρακολούθηση των δηλωθέντων µαθηµάτων. Πολύτιµο 
εργαλείο στην ̟ιο ̟άνω διαδικασία είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.ects.upatras.gr, στην ο̟οία είναι καταχωρηµένα τα ̟ρογράµµατα σ̟ουδών 
των Τµηµάτων. 

 

4β  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Τα ενδιαφερόµενα µέλη διδακτικού ̟ροσω̟ικού, στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης των διµερών 
συµφωνιών (Bilateral Agreements), ένα µήνα ̟ριν τη µετακίνησή τους στο εξωτερικό, 
καταθέτουν στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων, συµ̟ληρωµένα-υ̟ογεγραµµένα τα 
α̟αιτούµενα δικαιολογητικά, ήτοι: 

 α) Αίτηση Υ̟οψηφίου (Ι.Κ.Υ) 

 β) Σύµβαση (Υ̟οτροφία Κινητικότητας ∆ιδακτικού Προσω̟ικού) 

 γ) Φωτοαντίγραφο της υ̟οβληθείσης αίτησης άδειας α̟ουσίας στο Τµήµα  

Τα συγκεκριµένα έντυ̟α διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.admin.upatras.gr   

 

 

 



 


