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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόγραμμα ERASMUS+ 

(Προπηστιακοί θοιηηηές) 
 

 

Θέμα: Δπηινγή εμεξρφκελσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ERASMUS+, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021. 

 

Όζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε κεηαθίλεζε 

γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021, ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ERASMUS+, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θχξην Νηθφιαν Φψην (ππάξρεη δηαζέζηκε 

αίηεζε ζην Γξαθείν ηνπ θπξίνπ Φψηνπ, 1
νο

 φξνθνο, Γξαθείν 2-08) έσο θαη 20 

Μαρηίοσ 2020. 

Η κεηαθίλεζε αθνξά ζπγθεθξηκέλα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, κε ηα νπνία κέιε 

ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο γηα ην 

πξναλαθεξζέλ αθαδεκατθφ έηνο.  

Αθνινπζεί ε αλαθνξά ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο 

Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, ηνπ ππεχζπλνπ Καζεγεηή αλά Ίδξπκα, ηνπ αξηζκνχ 

θνηηεηψλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, φπσο απηά έρνπλ 

ζηαιεί απφ ην Σκήκα Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ ΔΚΠΑ. 

 

* 
Αλεμαξηήησο ησλ κελψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα, ε αληαιιαγή αθνξά ζε 1 

αθαδ. εμάκελν. 

 

Χώρα 
Δκπαιδεσηικό 

Ίδρσμα 

Υπεύθσνος 

Καθηγηηής 

Αριθμός 

θοιηηηών 

Γιάρκεια 

ζποσδών 

(μήνες)
* 

1
η
 

Γλώζζα 

2
η
 

Γλώζζα 

ΚΤΠΡΟ 
Cyprus University of  

Technology 
Μ. Γηαλλαθνπνχινπ 1 6 EN GR 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ University of Pecs Π. νπξηδή 1 5 HU EN 

ΟΤΗΓΙΑ Linnaeus University Π. νπξηδή 2 3 EN SE 

ΙΠΑΝΙΑ 
Universidade Santiago 

de Compostela 
. Καηζαξαγάθεο 1 9 ES GL 

ΒΔΛΓΙΟ 

Thomas More 

University of Applied 

Sciences 

Β. Μάηδηνπ 2 6 EN NL 
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ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Λφγσ ειιείςεσο νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ 

Σκήκαηνο Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ ΔΚΠΑ (20 Φεβξνπαξίνπ 2019),  ν 

αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα ERASMUS+ 

γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021 είλαη κεησκέλνο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αξηζκφ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο ππνγξαθείζεο δηκεξείο ζπκθσλίεο. 

Ωζηφζν, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζνχλ επηπιένλ θνηηεηέο ρσξίο 

επηρνξήγεζε («zero grant Erasmus+ Students»), εθφζνλ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα, αιιά κε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θνηηεηή Erasmus. 

Βεβαίσο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ (επηδνηνχκελσλ θαη κε-επηδνηνχκελσλ) 

αλά ίδξπκα ππνδνρήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ θνηηεηψλ, φπσο απηφο 

πξνβιέπεηαη απφ ηε δηκεξή ζπκθσλία. 

 

 

 

Προϋποθέζεις ζσμμεηοτής ηων θοιηηηών ζηο πρόγραμμα 

ERASMUS+ 

Δάλ θάπνηνη θνηηεηέο δελ πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο, δελ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία αηηήζεσλ θαη επηινγήο, έζησ θαη αλ δελ ππάξρνπλ 

άιινη ελδηαθεξφκελνη.  

 Οη θνηηεηέο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ηνπιάρηζηνλ ζην 2
ν
 έηνο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο ηε ζηηγκή πνπ ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε. 

 Πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ηνπιάρηζηνλ ηφζα καζήκαηα φζα 

αληηζηνηρνχλ αξηζκεηηθά ζε έλα έηνο ζπνπδψλ. 

 Οη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν έηνο θνίηεζεο ή είλαη επί πηπρίσ, 

έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κφλν εάλ ρξσζηνχλ ηθαλφ αξηζκφ καζεκάησλ, ηα 

νπνία λα αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε 30 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS credits), 

ψζηε λα έρνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα επηινγήο καζεκάησλ απφ ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο θαη αληίζηνηρα 

αλαγλψξηζήο ηνπο ζην ΔΚΠΑ. 

 Διάρηζην απαηηνχκελν επίπεδν γισζζνκάζεηαο νξίδεηαη απφ ην ΔΚΠΑ, ζην 

πιαίζην δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θηλεηηθφηεηαο, ε θαιή γλψζε ηεο 

επίζεκεο γιψζζαο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο (ή άιιεο 

γιψζζαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Παλεπηζηήκην ρξεζηκνπνηεί άιιε γιψζζα 

δηδαζθαιίαο γηα ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο ηνπ), δειαδή ην επίπεδν Β2, 

ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα γισζζνκάζεηαο ηνπ θνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο γηα ηεο γιψζζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Π.ρ. γηα ηα 

Αγγλικά απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ πηπρίν First Certificate in English -FCE- ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Cambridge ή άιιν ηζφηηκν. Δπίζεο, ε θαιή γλψζε 

απνδεηθλχεηαη θαη κε ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 

ηνπ λ.2740/1999. Δάλ ε δηκεξήο ζπκθσλία αλαθέξεη σο ππνρξεσηηθφ επίπεδν 

γισζζνκάζεηαο αλψηεξν ηνπ Β2 (π.ρ. Γ1, Γ2), απηφ ζα απνηειεί πξνυπφζεζε 

επηινγήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Ίδξπκα. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

Ίδξπκα ππνδνρήο δέρεηαη θνηηεηέο κε επίπεδν θαηψηεξν ηνπ Β2, απηφ δε 
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γίλεηαη απνδεθηφ απφ ην ΔΚΠΑ. Η πιζηοποίηζη ηοσ επιπέδοσ 

γλωζζομάθειας γίνεηαι αποκλειζηικά με ηην προζκόμιζη ηοσ ανηίζηοιτοσ 

διπλώμαηος (απλό ανηίγραθο). Φνηηεηέο πνπ δελ θαηέρνπλ ην αληίζηνηρν 

δίπισκα φηαλ θάλνπλ αίηεζε πξνο ηνπο αθαδεκατθνχο ππεπζχλνπο δελ είλαη 

επηιέμηκνη. 

 Φνηηεηέο, νη νπνίνη έρνπλ ήδε κεηαθηλεζεί κε ην πξφγξακκα ERASMUS γηα 

ζπνπδέο ή γηα πξαθηηθή άζθεζε, είλαη επηιέμηκνη λα κεηαθηλεζνχλ μαλά ζην 

λέν πξφγξακκα ERASMUS+, εθφζνλ ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα κεηαθίλεζεο δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο (ζπλππνινγίδεηαη ην παιηφ θαη ην λέν δηάζηεκα) 

αλά θχθιν ζπνπδψλ. Ωζηφζν, απηνί νη θνηηεηέο ζα έρνπλ ρακειή 

πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ επηινγή, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θνηηεηέο πνπ δεηνχλ 

κεηαθίλεζε γηα πξψηε θνξά. 

 Οη θνηηεηέο κε ηφπν θαηαγσγήο θαη κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο ηε ρψξα ζηελ 

νπνία ζέινπλ λα κεηαβνχλ κε ην πξφγξακκα ERASMUS+, ζα έρνπλ ρακειή 

πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ επηινγή. 

 

 

Κριηήρια επιλογής ηων θοιηηηών για ζσμμεηοτή ζηο πρόγραμμα 

ERASMUS+ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

1. Μέζος όρος βαθμολογίας. Τπνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ηνπ θνηηεηή 

ζηα καζήκαηα, ζηα νπνία έρεη εμεηαζηεί επηηπρψο έσο ηε ζηηγκή πνπ θάλεη 

αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή ηνπ 

βαζκνινγία, κεηά θαη ηελ ηειεπηαία εμεηαζηηθή πεξίνδν. 

2. Δπίπεδο γνώζης ηης επίζημης γλώζζας διδαζκαλίας ζην Παλεπηζηήκην 

ππνδνρήο (Β2 ή αλψηεξν). 

3. Αριθμός μαθημάηων, ζηα νπνία έρεη εμεηαζηεί ν θνηηεηήο, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 

 

 

 

Αίηηζη και απαραίηηηα δικαιολογηηικά για ζσμμεηοτή ζηο 

πρόγραμμα ERASMUS+ 

1. Αίηεζε (έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο), ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:  

- ηνηρεία ηνπ θνηηεηή (νλνκαηεπψλπκν, φλνκα παηξφο, αξηζκφο κεηξψνπ, 

εμάκελν θνίηεζεο, θηλεηφ ηειέθσλν, e-mail). 

- Σν Παλεπηζηήκην, ζην νπνίν ελδηαθέξεηαη λα κεηαβεί. Μπνξεί λα δειψζεη 

απφ έλα έσο ην ζχλνιν ησλ Παλεπηζηεκίσλ, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

2. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ 

νπνία αλαγξάθεηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο. 

3. Απιφ αληίγξαθν Γηπιψκαηνο γισζζνκάζεηαο ή Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ 

Γισζζνκάζεηαο. 
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Άλλες πληροθορίες 

 

Επιλογή μαθημάηων 

1. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ 

μόνο γηα λα δηαλχζνπλ κία πεξίνδν ζπνπδψλ ζε μέλν ίδξπκα, αληηθαζηζηψληαο 

αληίζηνηρε πεξίνδν θνίηεζεο ζην Παλεπηζηήκην πξνέιεπζήο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε 30 ECTS credits (πηζησηηθέο κνλάδεο) αλά εμάκελν ζπνπδψλ. 

Οη θνηηεηέο, κεηά ηελ επηινγή ηνπο, δεν πρέπει (νχηε πξηλ νχηε κεηά ηε θνίηεζή 

ηνπο ζην εμσηεξηθφ) λα εμεηαζηνχλ ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ζηα καζήκαηα πνπ 

έρνπλ δειψζεη φηη ζα παξαθνινπζήζνπλ ζην εμσηεξηθφ. 

2. Οη θνηηεηέο οθείλοσν λα εμεηαζηνχλ ζε φια ηα καζήκαηα πνπ ζα 

παξαθνινπζήζνπλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ θαη λα εμαζθαιίζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε ζε απηά. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν θνηηεηήο δελ 

έρεη θαλ παξαθνινπζήζεη ή δελ έρεη πξνζέιζεη ζε εμεηάζεηο ζην Ίδξπκα 

ππνδνρήο ζε θαλέλα κάζεκα απφ απηά, ηα νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε 

πκθσλία Μάζεζεο (Learning Agreement), ελδέρεηαη λα δεηεζεί ε επηζηξνθή 

ηνπ πνζνχ ηεο ππνηξνθίαο πνπ έρεη πξνεηζπξάμεη.  

 

 

Αναγνώριζη ηης περιόδοσ ζποσδών 

Η πιήξεο αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ είλαη ν 

βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηηπγράλεηαη σο εμήο: 

Οη θνηηεηέο επηιέγνπλ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ αθαδεκατθνχ ππεπζχλνπ, απφ 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο καζήκαηα, ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ ζε 30 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS credits) αλά εμάκελν ζπνπδψλ. Η 

αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ γίλεηαη κέζσ ηεο κεηαθνξάο θαη αληηζηνίρηζεο ησλ 

πηζησηηθψλ απηψλ κνλάδσλ κε καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, εθφζνλ νη 

θνηηεηέο έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζην Ίδξπκα ππνδνρήο. 

Γηα ηελ επηινγή θαη αληηζηνίρηζε ησλ καζεκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην έληππν 

«πκθσλία Μάζεζεο (Learning Agreement for studies)», ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ θνηηεηή θαη ηνπο αθαδεκατθνχο ππεχζπλνπο ησλ 2 Ιδξπκάησλ. ε απηφ 

απνηππψλεηαη ε επηινγή ησλ καζεκάησλ πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ νη θνηηεηέο ζην 

Ίδξπκα ππνδνρήο, κε ηηο αληίζηνηρεο πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS credits), αιιά θαη ηα 

καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, κε ηα νπνία ζα αληηζηνηρεζνχλ, κε ηηο 

αληίζηνηρεο πηζησηηθέο ηνπο κνλάδεο. 

Μεηά απφ ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ην εμσηεξηθφ νη θνηηεηέο πξνζθνκίδνπλ ζηνλ 

αθαδεκατθφ ππεχζπλν πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο, φπνπ αλαγξάθεηαη ε 

βαζκνινγία θαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο ησλ καζεκάησλ, ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ 

επηηπρψο. Αθνινχζσο, αθνχ θαηαρσξεζνχλ νη βαζκνί ησλ καζεκάησλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηεο Γξακκαηείαο, ρνξεγείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο 

ζπνπδψλ, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αθαδεκατθφ ππεχζπλν θαη ηελ Γξακκαηέα ηνπ 

Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. 
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Ποζό μηνιαίας επιτορήγηζης 

Σν πνζφ ηεο κεληαίαο επηρνξήγεζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ ζην 

εμσηεξηθφ γηα ην αθαδ. έηνο 2019-2020 θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηε ρψξα ππνδνρήο, 

ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Ομάδα Χώρα  

Ποζό μηνιαίας 

επιτορήγηζης 

(€/μήνα) 

Ομάδα 1 

Υψξεο κε πςειφ 

θφζηνο δηαβίσζεο 

Γαλία, Φηλιαλδία, Ιξιαλδία, Ιζιαλδία, Ληρηελζηάηλ, 

Ννξβεγία, νπεδία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 

Λνπμεκβνχξγν 

520 

Ομάδα 2 

Υψξεο κε κεζαίν 

θφζηνο δηαβίσζεο 

 

Απζηξία, Βέιγην, Γεξκαλία, Γαιιία, Ιηαιία, Κχπξνο, 

Οιιαλδία, Μάιηα, Πνξηνγαιία, Ιζπαλία 
470 

Ομάδα 3 

Υψξεο κε 

ρακειφηεξν 

θφζηνο δηαβίσζεο 

 

Βνπιγαξία, Κξναηία, Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, 

Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Οπγγαξία, Πνισλία, 

Ρνπκαλία, εξβία, ινβαθία, ινβελία, Γεκνθξαηία 

ηεο Βφξεηαο Μαθεδνλίαο, Σνπξθία 

420 

 

Δπηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε πξνβιέπεηαη γηα ηνπο θνηηεηέο απφ θνηλσληθά 

εππαζείο νκάδεο (100 €/κήλα). Δπίζεο, επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε πξνβιέπεηαη γηα 

ηνπο θνηηεηέο κε Δηδηθέο Αλάγθεο, γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ επηπξφζζεησλ δαπαλψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θηλεηηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ. 

 

 

 

 

 

     


