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θνπφο ηνπ Καλνληζκνχ είλαη λα ζέζεη ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε θνίηεζε, ηε 

δηάξζξσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ιήςεο πηπρίνπ. Πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ην Σκήκα θαη γηα ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ δίλνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ, ηα νπνία είλαη 

αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.  

 

Ο παξψλ Καλνληζκφο έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ λ.  4009/2011 θαη ηνλ λ. 4485/2017, 

ην ΠΓ 363/20-9-1996, θαη ην άξζξν 42 παξ. 1 ηνπ Ν.4521 (ΦΔΚ 38/2-3-2018 η. Α΄) 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

1.1.  Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα Πξψηνπ Κχθινπ πνπδψλ (Π) 

ζρεηηθά κε κηα ζεηξά επηζηεκνληθψλ θιάδσλ σο πξνο ηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ 

Δπξψπε, θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. 

1.2.  ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  

α. Ζ κεηάδνζε θαη πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη κεζνδνινγίαο ζηνπο 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζε ζεκαηηθέο πνπ άπηνληαη κε ηα επηζηεκνληθά 

αληηθείκελα θαη πεδία πνπ ζεξαπεχεη ην Σκήκα. 

β. Ζ πξνεηνηκαζία κειινληηθψλ ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα,  

γ. Ζ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ελδηαθεξφκελσλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ γηα ηε 

ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.  

δ. Ζ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο κε πηζαλή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζε 

ζρεηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.   

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Ύζηεξα απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, απνλέκεηαη ηνεληαίνΠηπρίν ηνπ 

ΣκήκαηνοΒαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

3.1.  Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Π ηνπ Σκήκαηνο 

είλαη:  

α) ε χγθιεηνο,  

β) ν Κνζκήηνξαο 

γ) ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο  

δ) ε Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ  

3.2.  Ζ χγθιεηνο έρεη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ Π θαη ηνπ 

Καλνληζκνχ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ην λφκν, χζηεξα απφ απφθαζε 

ηεο πλέιεπζεο.  

3.3.  Ζ πλέιεπζε απνθαζίδεη γηα φια ηα αθαδεκατθά, εθπαηδεπηηθά, δηνηθεηηθά, 

νξγαλσηηθά, θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Π θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Π. Δλδεηθηηθά, νξίδεη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Π, αλαζέηεη ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Π, θάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Π θάζε 

αθαδεκατθνχ έηνπο, εγθξίλεη ηπρφλ δαπάλεο θαη γεληθά απνθαζίδεη γηα θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζχκθσλα κε ην λφκν.  

3.4.  Ζ Δπηηξνπή Π απαξηίδεηαη απφ ηξία κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ, ηα νπνία 

νξίδνληαη απφ ηε πλέιεπζε, κε δηεηή ζεηεία. Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ 
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παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Π, θαη εηζεγείηαη ζηελ 

πλέιεπζε γηα θάζε αθαδεκατθφ, εθπαηδεπηηθφ, δηνηθεηηθφ ή άιιν ζέκα ηνπ Π. 

Υξέε πξνέδξνπ αζθεί ν/ε αξραηφηεξνο/ε ηεο αλψηεξεο βαζκίδαο θαζεγεηήο/ηξηα.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

 

Απηφλνκε δηδαζθαιία καζήκαηνο ηνπ Π κπνξεί λα αλαηεζεί ζε:  

α) Λέθηνξεο θαη Καζεγεηέο (Δπίθνπξνη Καζεγεηέο, Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θαη 

Καζεγεηέο Πξψηεο Βαζκίδαο),  

β) Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ,  

γ) Δξγαζηεξηαθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ,  

δ) δηδάζθνληεο πνπ πξνζιήθζεθαλ γηα ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο 

(ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/80, πξφγξακκα ΔΠΑ, θιπ)  

ε) επηζθέπηε θαζεγεηή άιινπ Σκήκαηνο ηνπ ηδίνπ ή άιινπ ΑΔΗ,  

ζη) κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο ηνπ Σκήκαηνο(κφλν σο επηθνπξηθά δηδάζθνληεο). 

Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο καζήκαηνο γίλεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 

 

Ζ εηζαγσγή ζην Σκήκα γίλεηαη  

α) κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηεμάγεηαη κε επζχλε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (γηα απφθνηηνπο Λπθείνπ) ή  

β) κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο (γηα απφθνηηνπο άιισλ ρνιψλ) ή γ) κε άιιεο 

δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη απφ ην ΤΠΔΘ (φπσο ην 5% γηα ιφγνπο πγείαο θ.άι.).  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 

 

6.1.  Αίηεζε εηζαγσγήο κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πηπρηνχρνη 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηζνηίκσλ Ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

απφθνηηνη ρνιψλ Αμησκαηηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη σκάησλ Αζθαιείαο 

θαζψο θαη πηπρηνχρνη Αλσηέξσλ ρνιψλ Γηεηνχο Κχθινπ πνπδψλ. Οη 

ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ (ζηνλ εκηφξνθν 

ηνπ θηηξίνπ Δγλαηία 156, ή ηαρπδξνκηθά ζηε Γηεχζπλζε Δγλαηία 156, Σ.Θ. 1591, 

Σ.Κ. 54006 Θεζζαινλίθε, ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 

Σκήκαηνοbsosecr@uom.gr), ζρεηηθή αίηεζε, ζπλνδεπφκελε απφαληίγξαθν πηπρίνπ 

(πξσηφηππν ή λφκηκα επηθπξσκέλν), βεβαίσζε ΓΟΑΣΑΠ γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ (ζηελ πεξίπησζε πηπρηνχρσλ Α.Δ.Η. εμσηεξηθνχ). Ζ αίηεζε θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πηπρηνχρσλ πνπ επηζπκνχλ λα θαηαηαγνχλ ζην Σκήκα ΒΑ 

ππνβάιινληαη απφ 1 έσο 15 Ννεκβξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο.  
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6.2.  Οη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη θαηά ην δηάζηεκα απφ 1 έσο 20 

Γεθεκβξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα 

δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ αλαθνηλψλνληαη ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ ηηο 

εμεηάζεηο. Σν πνζνζηφ ησλ θαηαηάμεσλ Πηπρηνχρσλ Παλεπηζηεκίσλ, ΣΔΗ ή 

ηζνηίκσλ πξνο απηά, ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ (αλαγλσξηζκέλα απφ ην 

ΓΟΑΣΑΠ) θαζψο θαη ησλ θαηφρσλ πηπρίσλ αλψηεξσλ ζρνιψλ ππεξδηεηνχο θαη 

δηεηνχο ζπνπδψλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

άιισλ Τπνπξγείσλ, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 12% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ θάζε 

αθαδεκατθνχ έηνπο ζε θάζε Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ΣΔΗ ή ΑΠΑΗΣΔ, ζχκθσλα κε 

ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΔΚ 3185/16-12-

2013 η. Β').  

6.3.  Οη ππνςήθηνη γηα θαηάηαμε επηιέγνληαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη θάζε 

ρξφλν απφ επηακειή επηηξνπήζε ηξία (3) καζήκαηα. Ζ επηηξνπή απηή, θαζψο θαη 

ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα νξίδνληαη απφ ηελ πλέιεπζεηνπ Σκήκαηνο. Ζ 

δηαδηθαζία θαη νη πξνζεζκίεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. Ωο 

εμάκελν θαηάηαμεο ησλ επηηπρφλησλ πηπρηνχρσλ ζην Σκήκα νξίδεηαη ην Α΄ 

εμάκελν ζην νπνίν θαη εγγξάθνληαη σο θνηηεηέοαλαδξνκηθά, ελψ πηζηψλνληαη κε 

ηηο πηζησηηθέο θαη δηδαθηηθέο κνλάδεοθαη ηνπο βαζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 

καζήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

ηεο εγγξαθήο ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πεηχρεη ηελ βάζε ζην θάζε 

κάζεκα. Οη επηηπρφληεο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο θνηηνχλ ζην Β΄ εμάκελν θαη 

νθείινπλ ζηε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο λα εμεηαζηνχλ επηηπρψο θαη ζηα 

ππφινηπα καζήκαηα ηνπ Α΄ εμακήλνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΦΟΙΣΗΗ 

 

7.1.  Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ (λ) ζην Σκήκα είλαη 8 εμάκελα (4 αθαδεκατθά έηε). Σα 

καζήκαηα θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε Πξφγξακκα πνπδψλ.Πεξίνδνο 

θαλνληθήο (πιήξνπο) θνίηεζεο ζεσξείηαη ε αλσηέξσ δηάξθεηα πξνζαπμεκέλε θαηά 

ηέζζεξα εμάκελα (λ+2, φπνπ λ=1 έηνο). 

7.2.  Μεξηθή θνίηεζε. 

Οη θνηηεηέο πνπ απνδεδεηγκέλα εξγάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 20 ψξεο ηελ εβδνκάδα, 

δχλαληαη λα εγγξάθνληαη σο θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο 

πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κνζκεηεία ηεο ρνιήο. Ζ ζρεηηθή αίηεζε πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε εξγνδφηε θαη έλζεκα γηα αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Καηά ηελ πεξίνδν κεξηθήο θνίηεζεο νη θνηηεηέο δειψλνπλ θαλνληθά ηα 

καζήκαηά ηνπο, έρνληαο δηπιάζην ρξφλν γηα λα ηα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ζε 

ζρέζε κε απηνχο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη σο πιήξνπο θνίηεζεο.  

7.3.  Ζ εγγξαθή ζε θάζε εμάκελν γίλεηαη κε ειεθηξνληθή ππνβνιή δειψζεσλ 

καζεκάησλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

Κνζκεηεία ηεο ρνιήο θαη αλαθνηλψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο (ηαθηηθή εμεηαζηηθή ηνπ 
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εμακήλνπ θαη επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή ηνπ επηεκβξίνπ) είλαη ε εκπξφζεζκε 

ππνβνιή ηεο δήισζεο. 

7.4.  Οη θνηηεηέο κπνξνχλ χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπο πξνο ηελ Κνζκεηεία 

ηεο ρνιήο, λα αλαζηείινπλ ηε θνίηεζή ηνπο γηα άξηην αξηζκφ εμακήλσλ. Σν 

κέγηζην ζπλνιηθφ δηάζηεκα αλαζηνιήο ηεο θνίηεζεο είλαη 4 έηε (8 εμάκελα). Καηά 

ην δηάζηεκα απηφ, αλαζηέιιεηαη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα, ε νπνία επαλαθηάηαη κε ηε 

ιήμε ηεο αλαζηνιήο.ηελ πξάμε ν θνηηεηήο πνπ επηζπκείαλαζηνιή ζπνπδψλ, 

πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ηελ Κνζκεηεία ηεο ρνιήο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

εμακήλνπ θαη πξηλ ηελ ππνβνιή ειεθηξνληθήο δήισζεο καζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα 

ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Γξακκαηεία γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ απφ ηελ 

Κνζκεηεία θαη παξαδίδεη ηελ αθαδεκατθή ηνπ ηαπηφηεηα. Με ηελ ιήμε ηεο 

πεξηφδνπ αλαζηνιήο ζπνπδψλ ν θνηηεηήο γίλεηαη απηφκαηα θαη πάιη ελεξγφο, 

παξαιακβάλεη απφ ηελ Γξακκαηεία ηελ αθαδεκατθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη λα θάλεη 

άκεζα ειεθηξνληθή δήισζε καζεκάησλ  

7.5.  Φνηηεηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ιήςεο πηπρίνπ (βι. ζρεηηθή 

ελφηεηα) ζεσξνχληαη απηφκαηα σο δπλάκεη πηπρηνχρνη (παξ.12 αξζ. 25 Ν. 1268/82 

θαη αξηζκ. 366/94 απφθαζε ηΔ.) απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο βαζκνινγίαο 

ηνπ ηειεπηαίνπ καζήκαηνο θαη δελ επηηξέπεηαη λα δειψζνπλ πεξηζζφηεξα 

καζήκαηα. Γηα ηελ απνλνκή ηνπ πηπρίνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ 

πξνυπνζέζεσλ απαηηείηαη ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γξακκαηεία θαη ζπκκεηνρή ζηελ 

επφκελε ηειεηή νξθσκνζίαο ηνπ Σκήκαηνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΓΙΑΓΡΑΦΗ 

 

8.1.  Οη θνηηεηέο κπνξνχλ χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο πξνο ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, 

λα δηαγξαθνχλ απφ ην κεηξψν γηα ιφγνπο πξνζσπηθνχο ή αθαδεκατθνχο, π.ρ. 

εγγξαθή ζε άιιν Σκήκα θαη λα παξαιάβνπλ άκεζα πηζηνπνηεηηθφ δηαγξαθήο.  

8.2.  ε πεξίπησζε ζνβαξψλ παξαπησκάησλ ή αληη-αθαδεκατθήο ζπκπεξηθνξάο, είλαη 

δπλαηή ε δηαγξαθή θνηηεηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, κεηά απφ πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία ελεξγνπνηείηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο. αληη-αθαδεκατθή ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη, ελδεηθηηθά αιιά φρη 

πεξηνξηζηηθά, ε ινγνθινπή ζε πηπρηαθή εξγαζία, ε αληηγξαθή ζηηο εμεηάζεηο θαη’ 

εμαθνινχζεζε, ε παξαπνίεζε εγγξάθσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ηνπ Σκήκαηνο) ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, ε 

θινπή ή θαηαζηξνθή εμνπιηζκνχ.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ:  ΚΤΚΛΟΙ, ΔΙΓΙΚΔΤΔΙ ΚΑΙ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ 

 

9.1.  Σα καζήκαηα ρσξίδνληαη ζε ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηε πλέιεπζε Σκήκαηνο. Σν πξφγξακκα 

πνπδψλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ 
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πνπδψλ θαη ηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ καζήκαηνο (compus), κε επζχλε ηνπ 

δηδάζθνληα,  ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.  

9.2.  Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαξζξψλεηαη ζε δχν θχθινπο. Ζ δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ (ππνρξεσηηθά, ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο θαη επηινγήο) είλαη 

νξγαλσκέλε ζε εμακεληαία βάζε. Σν ζχλνιν ησλ εμακήλσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

πηπρίνπ είλαη νθηψ, δηαθξίλνληαη ζε ρεηκεξηλά θαη εαξηλά θαη ρσξίδνληαη ζε δχν 

θχθινπο. Ο πξψηνο θχθινο (πξψην θαη δεχηεξν εμάκελν) είλαη θνηλφο γηα φινπο 

ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, ελψ ν δεχηεξνο θχθινο (απφ ηξίην έσο θαη φγδνν 

εμάκελν) ρσξίδεηαη ζε δχν Δηδηθεχζεηο: Α) Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο επηρεηξήζεηο 

θαη Β) Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο. Οη θνηηεηέο-ηξηεο 

επηιέγνπλ ηελ Δηδίθεπζε πνπ επηζπκνχλ κε δήισζή ηνπο ζηε Γξακκαηεία κεηά απφ 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε. 

9.3.  ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ κε ηελ έληαμε ζε μέλε γιψζζα, νη θνηηεηέο 

δεζκεχνληαη γηα ηελ επηινγή θαηεχζπλζεο πνπ γίλεηαη ζην Δ΄ εμάκελν. Οη ηξεηο 

θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ είλαη:  

1) Βαιθαληθψλ πνπδψλ,  

2) ιαβηθψλ πνπδψλ θαη  

3) Αλαηνιηθψλ πνπδψλ.  

Ζ επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο γίλεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο κε δήισζή ηνπο ζηε 

Γξακκαηεία ζην πέκπην εμάκελν ζπνπδψλ θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο μέλεο γιψζζαο 

ζηελ νπνία εληάρζεθαλ κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην πξψην εμάκελν.Σελ θαηεχζπλζε 

Βαιθαληθψλ πνπδψλ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη θνηηεηέο πνπ είλαη εληαγκέλνη 

ζηελ, Βνπιγαξηθή, Ρνπκαληθή θαη εξβνθξναηηθή γιψζζα. Σελ θαηεχζπλζε 

ιαβηθψλ πνπδψλ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη θνηηεηέο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζηελ 

Ρσζηθή, Βνπιγαξηθή θαη εξβνθξναηηθή γιψζζα. Σελ θαηεχζπλζε Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κφλν νη θνηηεηέο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζηελ 

Σνπξθηθή γιψζζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΟΙ ΓΛΧΔ 

 

10.1.  Οη θνηηεηέο, θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε πέληε γιψζζεο (Βνπιγαξηθά, 

Ρνπκαληθά, Ρσζηθά, εξβνθξναηηθά, Σνπξθηθά) ζην πξψην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο, κε ζεηξά πξνηίκεζεο θαη εληάζζνληαη ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα κε θξηηήξηα 

ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο ζην Σκήκα αλά θαηεγνξία εηζαθηέσλ, θαη ηε ζεηξά 

πξνηίκεζήο ηνπο. ηελ γιψζζα πνπ ζα εληαρζνχλ παξακέλνπλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, επί ηέζζεξα έηε, θαη παξαθνινπζνχλ καζήκαηα 4 

σξψλ εβδνκαδηαίσο. Αιιαγή γιψζζαο επηηξέπεηαη κφλν: α) κε ακνηβαία 

αληαιιαγή κεηαμχ θνηηεηψλ ηνπ ηδίνπ έηνπο ζπνπδψλ πνπ ην επηζπκνχλ, κε 

ηαπηφρξνλε αίηεζή ηνπο ζηελ Γξακκαηεία  θαη  β) ζε θνηηεηή πνπ επηζπκεί λα 

αιιάμεη ηελ γιψζζα ζηελ νπνία εληάρζεθε κε γιψζζα επφκελεο επηινγήο ηνπ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη θελή ζέζε ζηελ λέα γιψζζα, (πρ. εάλ εληάρζεθε ζηελ 

δεχηεξε επηινγή ηνπ, λα κεηαθηλεζεί ζηελ ηξίηε ή ζηελ ηέηαξηε επηινγή ηνπ) 

χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπ ζηε Γξακκαηεία θαη έγθξηζε απφ ηελ 
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πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Οη αηηήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζηελ αξρή θάζε 

αθαδεκατθνχ έηνπο, θαζψο ν θνηηεηήο πνπ αιιάδεη γιψζζα ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζεη ηε λέα απφ ηελ αξρή (Α΄ εμάκελν). 

10.2.  Ζ παξαθνινχζεζε ρσξίδεηαη ζε νθηψ «θχθινπο» καζεκάησλ, αληίζηνηρνπο κε ηα 

νρηψ εμάκελα ησλ ζπνπδψλ θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζηα καζήκαηα γιψζζαο ελφο 

αθαδεκατθνχ έηνπο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο ηνπ επνκέλνπ. Γηαηεξείηαη φκσο ε ππνρξέσζε δήισζεο ησλ καζεκάησλ 

μέλεο γιψζζαο θαη ε παξαιαβή ησλ ζπγγξακκάησλ. ηα ηειεπηαία δπν εμάκελα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ εμεηδηθεχνληαη ζε ζέκαηα 

νξνινγίαο νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθφ-θνηλσληθψλ επηζηεκψλ κε κειέηε θεηκέλσλ. 

10.3.  Οη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, απφ ην πέκπην εμάκελν θαη κεηά λα επηιέμνπλ 

θαη δεχηεξε μέλε γιψζζααπφ ηηο πξνζθεξφκελεο σο κάζεκα επηινγήο (Αξαβηθή, ή 

Αιβαληθή ή άιιε γιψζζα πνπ ζα εηζαρζεί κειινληηθά). Ζ δεχηεξε γιψζζα 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα καζήκαηα επηινγήο, έλα γηα θάζε εμάκελν, ζην Δ΄, Σ΄ , 

Ε΄, θαη Ζ΄.  

10.4.  Δίλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξνληαη καζήκαηα μέλεογιψζζαο εθηφο πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ πνπ δελ πξνζκεηξνχληαη ζηα καζήκαηα γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ, νχηε ζηελ 

εμαγσγή ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΓΟΙ 

 

11.1.  Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο. Σν δηδαθηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ζε δχν 

εμάκελα (ρεηκεξηλφ/εαξηλφ). Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δέθα ηξεηο 

(13) πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν αξηζκφο ησλ 

εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα κάζεκα (ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηπρφλ αλαπιεξψζεηο καζεκάησλ) είλαη κηθξφηεξνο απφ ελλέα (9), ην 

κάζεκα ζεσξείηαη φηη δε δηδάρζεθε θαη δελ εμεηάδεηαη. Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο 

ελφο εμακήλνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο ειάρηζηνο αξηζκφο εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο, γίλεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε. Σν θάζε αθαδεκατθφ έηνο έρεη δχν εμεηαζηηθέο 

πεξηφδνπο, ηε ρεηκεξηλή (Ηαλνπάξηνο- Φεβξνπάξηνο) θαη ηελ εαξηλή (Ηνχληνο-

Ηνχιηνο). Σν επηέκβξην δηελεξγείηαη επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή ζηελ νπνία νη 

θνηηεηέο εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα πνπ δήισζαλ θαη δελ πέηπραλ πξνβηβάζηκν 

βαζκφ ή δελ πξνζήιζαλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ. Οη 

αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ γηα θάζε 

εμάκελν θαη ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ.  

11.2.  Με επζχλε ηνπ δηδάζθνληα θαη ηελ επηθνπξία ηεο Γξακκαηείαο δηελεξγνχληαη νη 

εμεηάζεηο ζην θάζε κάζεκα θαηά ηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. Οη εμεηάζεηο ησλ 

καζεκάησλ γίλνληαη γξαπηά ή πξνθνξηθά. Καηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληα είλαη 

δπλαηφλ σο εμέηαζε λα ζεσξεζεί θαη πξναηξεηηθή απαιιαθηηθή εξγαζία ζην 

πιαίζην ησλ θαλνληθψλ εμεηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο. ηνλ ηειηθφ βαζκφ κπνξεί λα 

ιακβάλεηαη ππφςε εξγαζία ή/θαη ε ζπκκεηνρή ζε εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ηα φζα 
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έρεη νξίζεη ν δηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο. Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο 

πξνυπνζέηεη φηη ν βαζκφο ηεο εμέηαζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ «πέληε».  

11.3.  Αμηνιφγεζε καζεκάησλ θαη δηδαζθφλησλ. 

Κάζε εμάκελν, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ, νη θνηηεηέο έρνπλ 

ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα αμηνινγνχλ ηα καζήκαηα θαη ηνπο δηδάζθνληεο 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

11.4.  Γηδαθηηθή Ώξα  

Ζ δηδαθηηθή ψξα νξίδεηαη σο ηα 45 πξψηα ιεπηά θάζε ψξαο καζεκάησλ. Κάζε 

κάζεκα έρεη 4 ψξεοδηδαζθαιίαο θάζεεβδνκάδα. Σα καζήκαηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ 

(Α΄θαη Β΄ εμάκελνπ) δηδάζθνληαη ζε δχν δίσξα, ελψ ηα ππφινηπα καζήκαηα 

κπνξεί λα δηδάζθνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληα, ή ζε δχν δίσξα, ή ζε έλα 

εληαίν ηεηξάσξν κάζεκα εβδνκαδηαίσο. 

11.5.   Πηζησηηθέο Μνλάδεο ECTS 

Κάζε εμακεληαίν κάζεκα ζπλεηζθέξεη έλαλ αξηζκφ “Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ” 

ECTS, ζπκβαηψλ κε ην χζηεκα Καηνρχξσζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ. Κάζε 

κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη είλαη ίζν κε 5 κνλάδεο ECTS, εθφζνλ νη απαηηνχκελεο 

εμεηάζεηο έρνπλ ιάβεη ρψξα κε επηηπρία. Οη πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS ησλ 

καζεκάησλ θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ 

θαηά ηελ νπνία εμεηάζηεθε επηηπρψο ην κάζεκα.  

11.6.  Αλαγλψξηζε Μαζεκάησλ  

Α) Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ παξαθνινπζνχλ θαη εμεηάδνληαη επηηπρψο 

ζεκαζήκαηα Παλεπηζηήκηνπάιιεο ρψξαο πνπ ηνπο θηινμελεί, ζηα πιαίζηα 

δηαπαλεπηζηεκηαθήο ζπκθσλίαο, π.ρ. πξφγξακκα ErasmusPlus, ζα πηζηψλνληαη κε 

ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

ηδξχκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην κάζεκα έρεη ιηγφηεξεο 

πηζησηηθέο κνλάδεο απφ ην αληίζηνηρν ηνπ Σκήκαηφο καο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο κνλάδεο πνπ ππνιείπνληαη κε πεξηζζφηεξα καζήκαηα επηινγήο. 

Β) Φνηηεηέο πνπ εγγξάθεθαλ ζην Σκήκα χζηεξα απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο σο 

πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ ΑΔΗ, ΑΣΔΗ θιπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ αλαγλψξηζε 

καζεκάησλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ηνπο. Με αίηεζή ηνπο ζηε Γξακκαηεία 

ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη πεξηγξαθή καζεκάησλ απφ 

ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη ήδε πηπρηνχρνη, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ 

ηελ αλαγλψξηζε έσο θαη δχν καζεκάησλ αλά εμάκελν θαη ζπλνιηθά έσο δέθα έμη 

(16) καζεκάησλ αληηζηνίρσλ κε καζήκαηα ηνπ ηξέρνληνο Π ηνπο. Ζ αίηεζή ηνπο 

καδί κε αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη πεξηγξαθή καζεκάησλ, θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

δηδάζθνληα ηνπ ηξέρνληνο καζήκαηνο ν νπνίνο εηζεγείηαη ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ βαζκνχ θαη 

ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTSηνπ παιαηνχ καζήκαηνο. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΛΗΦΗ ΠΣΤΥΙΟΤ 

 

Οη θνηηεηέο νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ηνπο απνλέκεηαη ηίηινο ζπνπδψλ φηαλ 

εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη 

ζπγθεληξψζνπλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS). Γηα ηελ ιήςε 

πηπρίνπ, ν θνηηεηήο νθείιεη λα εμεηαζζεί επηηπρψο ζε 48 καζήκαηα, ζπγθεληξψλνληαο 

ηνπιάρηζηνλ 240 πηζησηηθέο κνλάδεο. Ζ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ πξέπεη λα είλαη σο 

εμήο: ηνλ Α΄ θχθιν ζπνπδψλ (Α’ θαη Β’ εμάκελν), 12 καζήκαηα, απφ ηα νπνία 10 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη 2 καζήκαηα μέλεο  γιψζζαο (ππνρξεσηηθά επηινγήο). ηνλ Β΄ 

θχθιν ζπνπδψλ (Γ’, Γ’, Δ’, Σ’, Ε’ θαη Ζ’ εμάκελν)36 καζήκαηα  απφ ηα νπνία: 

Α) Με εηδίθεπζε «Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο» 

6 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (ππνρξεσηηθά επηινγήο) 

22 καζήκαηα ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο θαη 

8 καζήκαηα επηινγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεκάησλ ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο, εθφζνλ επηιεγεί) 

Β) Με εηδίθεπζε «Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο» 

6 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (ππνρξεσηηθά επηινγήο) 

18 καζήκαηα ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο θαη 

12 καζήκαηα επηινγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεκάησλ ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο, εθφζνλ ηελ επηιέμνπλ) 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΠΣΤΥΙΟΤ  

 

Κάζε κάζεκα έρεη ίδην ζπληειεζηή βαξχηεηαο, βαζκνινγείηαη κε αθέξαην βαζκφ ζηελ 

θιίκαθα 0 έσο θαη 10. Πξνβηβάζηκνο βαζκφο ζεσξείηαη ν βαζκφο κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 

πέληε (5). Ο ηειηθφο βαζκφο πηπρίνπ ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ αζξνίζκαηνο φισλ 

ησλ βαζκψλ πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ. Βαζκφο απφ 8,5 θαη πάλσ αληηζηνηρεί ζηνλ 

ραξαθηεξηζκφ «άξηζηα»,  απφ 6,5 κέρξη 8,4 «ιίαλ θαιψο», απφ 5 κέρξη 6,4 «θαιψο». 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΓΗΛΧΔΙ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ - ΔΠΙΛΟΓΔ 

 

14.1.  Οη θνηηεηέο νθείινπλ ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ λα θάλνπλ ειεθηξνληθή δήισζε 

καζεκάησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Students’ web. ηελ δήισζε απηή ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηα λέα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ην ηξέρνλ 

εμάκελν, είηε απηά είλαη ππνρξεσηηθά είηε επηινγήο θαη επί πιένλ ηα καζήκαηα 

πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ αληίζηνηρεο πεξηφδνπ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη 

επηηπρψο.  

Γηα ηελ ρεηκεξηλή αθαδεκατθή πεξίνδν νη δειψζεηο καζεκάησλ γίλνληαη ηνλ 

Οθηψβξην θάζε έηνπο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα λέα θαη ηα ρξσζηνχκελα 

ρεηκεξηλά καζήκαηαηνπ Α΄, Γ΄, Δ΄ θαη Ε΄ εμακήλνπ. 
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Σα δεισζέληα καζήκαηα είλαη ηα κφλα καζήκαηα ζηα νπνία δηθαηνχληαη λα 

εμεηαζηνχλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη ζηελ επαλαιεπηηθή ηνπ 

επηεκβξίνπ.  

Γηα ηελ εαξηλή αθαδεκατθή πεξίνδν νη δειψζεηο καζεκάησλ γίλνληαη ηνλ 

Φεβξνπάξην θάζε έηνπο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα λέα θαη ηα 

ρξσζηνχκελα εαξηλά καζήκαηα ηνπ Β΄, Γ΄, Σ΄ θαη Ζ΄ εμακήλνπ. 

Σα δεισζέληα καζήκαηα είλαη ηα κφλα καζήκαηα ζηα νπνία δηθαηνχληαη λα 

εμεηαζηνχλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ θαη ζηελ επαλαιεπηηθή ηνπ 

επηεκβξίνπ. 

Οη θνηηεηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζνχλ ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ 

Σκήκαηνο θαη λα νινθιεξψλνπλ ηηο δειψζεηο καζεκάησλ ηνπο ζηηο πξνζεζκίεο 

πνπ αλαθνηλψλνληαη. 

Όηαλ νη θνηηεηέο δελ δειψζνπλ θάπνην κάζεκα, δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο θαη δελ δηθαηνχληαη λα πάξνπλ ζπγγξάκκαηα. 

Με ηελ έλαξμε θάζε λέαο αθαδεκατθήο πεξηφδνπ, φζνη θνηηεηέο επηζπκνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ ζε καζήκαηα πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη 

επηηπρψο, ζα πξέπεη λα ηα δειψζνπλ εθ λένπ ζηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο 

(ρεηκεξηλφ/εαξηλφ εμάκελν αληίζηνηρα) 

14.2.  Ζ επηινγή ηεο μέλεο γιψζζαο θαη έληαμε ζ’ απηήλ γίλεηαη κε ηελ εγγξαθή(βι.9.3). 

14.3.  Ζ επηινγή ηεο Δηδίθεπζεο πνπδψλ γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ Γ΄ εμακήλνπ. 

Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ηεο επηινγήο γίλεηαη αηηηνινγεκέλα θαη θξίλεηαη απφ 

ηελ πλέιεπζε. 

14.4.  Ζ επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ, γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ Δ΄ εμακήλνπ. 

Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ηεο επηινγήο γίλεηαη αηηηνινγεκέλα θαη θξίλεηαη απφ 

ηελ πλέιεπζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Ζ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη πξναηξεηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο θαη κπνξνχλ λα ηελ 

επηιέμνπλ κε ηελ έλαξμε ηνπ 7
νπ

 εμακήλνπ ή θαη αξγφηεξα, ηζνδπλακεί κε δχν καζήκαηα 

θαη απνδίδεη ζηνλ θνηηεηή 10 κνλάδεο ECTS. Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιεςε πηπρηαθήο 

εξγαζίαο είλαη ν θνηηεηήο/ηξηα λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζηα κηζά καζήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ (24 καζήκαηα) θαη λα έρεη θάλεη δχν ηνπιάρηζην 

γξαπηέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα καζεκάησλ. Ο θνηηεηήο/ηξηα πξέπεη λα βξεη επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, λα 

ζπκθσλήζνπλ ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο θαη λα ζπλππνγξάςνπλ ζην ζρεηηθφ έληππν 

αλάιεςεο Πηπρηαθήο εξγαζίαο ζηε Γξακκαηεία. Ζ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν εμάκελα, παξαδίδεηαη γηα βαζκνιφγεζε ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζηα πιαίζηα εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ θαη εθφζνλ νινθιεξσζεί 

επηηπρψο, απαιιάζζεη ηνλ θνηηεηή απφ δχν δεισκέλα καζήκαηα επηινγήο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζεί επηηπρψο ε πηπρηαθή εξγαζία, ν θνηηεηήο/ηξηα γηα λα 

πάξεη πηπρίν, πξέπεη λα πεξάζεη ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, δχνδεισκέλα καζήκαηα 

επηινγήο. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ρνξεγνχληαη δσξεάλ έληππα 

δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. Οη θαζεγεηέο δειψλνπλ εγθαίξσο ζην 

ζχζηεκα ΔΤΓΟΞΟ δχν ηνπιάρηζηνλ ζπγγξάκκαηα αλά κάζεκα. Οη θνηηεηέο ακέζσο 

κεηά ηελ ειεθηξνληθή δήισζε καζεκάησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Studentsweb ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ζα πξέπεη λα θάλνπλ ειεθηξνληθή δήισζε ζπγγξακκάησλ κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηινγήο θαη δηαλνκήο ζπγγξακκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα: www.eudoxus.gr 

Οη θνηηεηέο γηα θάζε λέν κάζεκα πνπ δειψλνπλ, έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο θαη παξαιαβήο 

ελφο κφλν απφ ηα δηαζέζηκα ζπγγξάκκαηα. Μπνξνχλ λα παξαιάβνπλ έσο θαη νθηψ (8) 

ζπγγξάκκαηα αλά εμάκελν θαη ζπλνιηθά έσο θαη ζαξάληα νθηψ (48) ζπγγξάκκαηα σο ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

Οη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε δεχηεξνπ πηπρίνπ 

δηθαηνχληαη επίζεο δσξεάλ έληππα δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔΛΔΣΗ (syllabus) 

 

Οη δηδάζθνληεο νθείινπλ λα δηαλέκνπλ ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην 

κάζεκα, θαηά ηελ πξψηε εβδνκάδα ησλ καζεκάησλ έληππα θαη ειεθηξνληθά αλαιπηηθφ 

δηάγξακκα κειέηεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο, ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, θαη θάζε άιιε ηεθκεξίσζε θαη ζπλαθή πιεξνθφξεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 ΔΞΔΣΑΔΙ 

 

18.1.  Οη ηειηθέο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά κεηά ην πέξαο 

ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ ζηα 

εμάκελα απηά, αληίζηνηρα. Ο/ε θνηηεηήο/ηξηα δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί ζηα 

καζήκαηα θαη ησλ δχν εμακήλσλ ηελ πεξίνδν ησλ επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ 

(πεξίνδνο επηεκβξίνπ) -πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εμεηαζηεί κφλν ζηα καζήκαηα, πνπ έρεη δειψζεη 

ζηελ αξρή ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ.  

18.2.  Ζ βαζκνινγία ησλ εμεηάζεσλ αλαθνηλψλεηαη εληφο 3 εβδνκάδσλ απφ ηελ εκέξα 

ηεο εμέηαζεο. Ζ βαζκνινγία ηνπ/ηεο θνηηεηή/θνηηήηξηαο ζε θάζε κάζεκα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, ν νπνίνο νξγαλψλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ή ζηεξίδεηαη ζε εξγαζίεο ή εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα, ν/ε θνηηεηήο/ηξηα 

ππνρξεψλεηαη λα ην επαλαιάβεη,δειψλνληάο ην εθ λένπ, ζε επφκελα αληίζηνηρα 

εμάκελα.  

18.3.   Αλ ν θνηηεηήο απνηχρεη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θνξέο ζε έλα κάζεκαθαη χζηεξα 

απφ αίηεζή ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Κνζκήηνξα, εμεηάδεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή 

http://www.eudoxus.gr/
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θαζεγεηψλ ηεο ρνιήο, νη νπνίνη έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν 

θαη νξίδνληαη απφ ηνλ Κνζκήηνξα θαη ζχκθσλα κε ηξφπν εμέηαζεο ηνπ 

καζήκαηνο. Απφ ηελ επηηξνπή εμαηξείηαη ν ππεχζπλνο δηδάζθσλ ηεο εμέηαζεο.  

18.4.  Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ εθαξκφδεηαη ν Καλνληζκφο Δμεηάζεσλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Οη χκβνπινη πνπδψλ είλαη θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηε 

πλέιεπζε. Καζνδεγνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο θνηηεηέο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο. Δπίζεο πξνσζνχλ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη θάζε ζρεηηθή 

πιεξνθφξεζε ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο θνηηεηέο –εηδηθά ζηνπο θνηηεηέο κε θηλεηηθέο θαη 

άιιεο δπζθνιίεο- θαη αλαιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε 

καζεηέο Λπθείνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 

Οη θνηηεηέο πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

θαη ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην. πγθεθξηκέλα,θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεηάξηνπ έηνπο 

ζπνπδψλ ή θαη αξγφηεξα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε επ’ ακνηβή, 

δηάξθεηαο ηξηψλ έσο έμη κελψλ ζε θνξέα ή επηρείξεζε ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ πξαθηηθή 

άζθεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ζηελ 

Διιάδα, κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ή ζην εμσηεξηθφ 

κέζσ ηνπ Γξαθείνπ ErasmusPlus, εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε 5 κνλάδεο 

ECTS, αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε 

θνηηεηψλ κε αλαπεξία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε θαηά ηζφηηκν 

ηξφπν κε θάζε άιιν θνηηεηή. 

 

______________________  



[14] 
 

 

Κανονιζμόρ ΔξεηΪζευν 

_____________ 

 

 

Άπθπο 1 

Γιαδικαζέα γπαπηάρ εξΫηαζηρ 

 

1.1.  Πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ ζεκάησλ, νη επηηεξεηέο ηεο εμέηαζεο πξέπεη λα θξνληίδνπλ 

γηα ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα έδξαλα. ηα 

έδξαλα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη κφλν ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ, θαη νπνηνδήπνηε 

άιιν αληηθείκελν θξίλεη ν δηδάζθσλ φηη είλαη απαξαίηεην. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε 

ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. Σα θηλεηά ηειέθσλα ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ 

απελεξγνπνηεκέλαθαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. Ζ ρξήζε ή απιή χπαξμε 

ηέηνησλ ζπζθεπψλ ζε ζέζε πνπ επηηξέπεη έζησ θαη ηε δπλεηηθή ρξήζε ηνπο, 

ζπληζηά απφπεηξα αληηγξαθήο θαη ζα αληηκεησπίδεηαη αλαιφγσο.  

1.2.  Οη εμεηαδφκελνη ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο επηηεξεηέο ζε δηάηαμε «ζεηξά παξά 

ζεηξά» (εθφζνλ ν ρψξνο επαξθεί) θαη ηνπιάρηζηνλ ζέζε παξά ζέζε. Οη 

εμεηαδφκελνη πξέπεη λα θάζνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ησλ 

επηηεξεηψλ θαη ηνπ δηδάζθνληα.  

1.3.  Οη επηηεξεηέο κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο 

εμέηαζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφγξακκα εμεηάζεσλ. Οη θνηηεηέο 

δελ επηηξέπεηαη λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ αίζνπζα γηα ηνπιάρηζηνλ 30 (ηξηάληα) 

ιεπηά απφ ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο. Ζ πξνζέιεπζε κεηά ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο 

δελ επηηξέπεηαη. Οη επηηεξεηέο ελεκεξψλνπλ ηνπο θνηηεηέο γηα ηνλ ελαπνκείλαληα 

ρξφλν εμέηαζεο δέθα ιεπηά πξηλ ηε ιήμε ηεο εμέηαζεο.  

1.4.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο εμεηαδφκελσλ ζηνλ νπνίν 

νη θνηηεηέο θαηαρσξνχλ ην φλνκά ηνπο, αξηζκφ κεηξψνπ, θαη ππνγξαθή κε ηε 

ζεηξά κε ηελ νπνία θάζνληαη. Οη εμεηαδφκελνη θνηηεηέο νθείινπλ λα έρνπλ 

δειψζεη ην κάζεκα ζην νπνίν εμεηάδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δήισζε καζεκάησλ 

ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ θαη λα έρνπλ καδί ηνπο θνηηεηηθή ή αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα 

(ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ νη επηηεξεηέο) γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εμέηαζε.  

1.5.  Κάζε εμεηαδφκελνο νθείιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο λα ζεβαζηεί 

ηνπο φξνπο νκαιήο δηεμαγσγήο ηεο, απνθεχγνληαο νπνηεζδήπνηε ελνριήζεηο πξνο 

ηνπο ππφινηπνπο εμεηαδφκελνπο. Οθείιεη επίζεο λα αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο ησλ 

επηηεξεηψλ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε απηέο.  

1.6.  Οη επηηεξεηέο έρνπλ δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε λα παξαηεξνχλ νπνηνλδήπνηε 

εμεηαδφκελν παξαηππεί (π.ρ. ζπλνκηιίεο, θαηνρή ή αληαιιαγή ζεκεηψζεσλ θαη 

άιισλ αληηθεηκέλσλ, ζεκεηψζεηο ζηα έδξαλα, δηεπθφιπλζε ή ζπκκεηνρή ζε 

αληηγξαθή, ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ θ.α.). Όηαλ εληνπίζνπλ θάπνηα παξάβαζε νη 

επηηεξεηέο πξέπεη λα ελεξγνχλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
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ηνπ δηδάζθνληα κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: (α) επαλαθέξνληαο ηνλ 

εμεηαδφκελν/ε ζηελ ηάμε κε πξνθνξηθή παξαηήξεζε, (β) κεηαθηλψληαο ηνλ 

εμεηαδφκελν/ε ζε άιιε ζέζε (γ) απνβάιινληαο ηνλ εμεηαδφκελν/ε θαη 

κνλνγξάθνληαο ην γξαπηφ ηνπ/ηεο. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο πεξίπησζεο (γ) 

ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ν δηδάζθσλ ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηεο εμέηαζεο.  

1.7.  Απαγνξεχεηαη ε έμνδνο εμεηαδφκελσλ απφ ηελ αίζνπζα εμέηαζεο πξηλ 

παξαδψζνπλ ηα ζέκαηα θαη ην γξαπηφ ηνπο.  

1.8.  ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θνηηεηήο/ηξηα απνβιεζεί απφ ηνλ επηηεξεηή ή ηνλ 

δηδάζθνληα απφ ηελ αίζνπζα εμέηαζεο επεηδή ππέπεζε ζε αθαδεκατθφ παξάπησκα 

(π.ρ. ζπλνκηιίεο, θαηνρή ή αληαιιαγή ζεκεηψζεσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ, 

πξνζπάζεηα γηα αληηγξαθή, ζεκεηψζεηο ζηα έδξαλα, δηεπθφιπλζε ή ζπκκεηνρή ζε 

αληηγξαθή, ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ), ηφηε κπνξεί 

λα θιεζεί απφ ηνλ δηδάζθνληα λα παξαζηεί ζηελ πξνζερή πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο (ε νπνία ιακβάλεη γξαπηή ελεκέξσζε απφ ην δηδάζθνληα ζρεηηθά κε ην 

πεξηζηαηηθφ) θαη ε νπνία επηβάιεη ηνπιάρηζηνλ ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ δχν 

εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ απφ φια ηα καζήκαηα, ελψ ην γξαπηφ ηνπ/ηεο ζηελ ελ ιφγσ 

εμέηαζε κεδελίδεηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ην 

θνηηεηή/ηξηα ε δπλαηφηεηα δήισζεο ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ απφ ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, αθνινπζείηαη ε παξαπάλσ 

δηαδηθαζία θαη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα παξαπέκπεηαη ζηελ Κνζκεηεία. Ίδηεο θπξψζεηο 

βαξχλνπλ θαη ηνπο εμεηαδφκελνπο ησλ νπνίσλ ηα γξαπηά ή κέξνο απηψλ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιεο νκνηφηεηεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ππφλνηεο αληηγξαθήο, 

αζρέησο αλ ζπλειήθζεζαλ απφ ηνλ επηηεξεηή λα αληηγξάθνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εμέηαζεο.  

 

Άπθπο 2 

Πποθοπικά εξΫηαζη 

 

Ζ πξνθνξηθή εμέηαζε ιακβάλεη ρψξα ζε αίζνπζα θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεη ν/ε 

θαζεγεηήο/-ηξηα. Ζ εμέηαζε γίλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο εμεηαδνκέλσλ, ηνπιάρηζηνλ δχν 

θνηηεηψλ-ηξηψλ. Οη εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ν/ε θαζεγεηήο/-ηξηα είλαη ίζεο δπζθνιίαο κεηαμχ 

ησλ εμεηαδφκελσλ κε ζηφρν λα επηηπγράλεηαη ε ηζφηηκε βαζκνιφγεζε. 

 

Άπθπο 3 

Λογοκλοπά – ΠαπΪλειτη αναθοπΪρ ζε σπηζιμοποιηθεέζα βιβλιογπαθέα 

 

3.1.  ηηο πηπρηαθέο εξγαζίεο, φπσο θαη ζε θάζε εξγαζία πνπ εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηνπ 

Π ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη αλ ρξεζηκνπνίεζε ην έξγν θαη ηηο 

απφςεηο άιισλ. Ζ αληηγξαθή ζεσξείηαη ζνβαξφ αθαδεκατθφ παξάπησκα.  

3.2.  Λνγνθινπή ζεσξείηαη ε αληηγξαθή εξγαζίαο (ή κέξνπο απηήο) θάπνηνπ/αο 

άιινπ/εο, θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εξγαζίαο (ή κέξνπο απηήο) άιινπ/εο – 

δεκνζηεπκέλεο ή κε – ρσξίο αλαθνξά. Θα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη ππήξμε 

ειεθηξνληθή απνθνπή θαη επηθφιιεζε ρσξίο εηζαγσγηθά ή θακία αλαθνξά. 

3.3.  Γελ απνηειεί ινγνθινπή: 
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(α) Ζ ζεκηηή ή αμηφπηζηε παξάθξαζε θεηκέλνπ πνπ αλαθέξεη πεγή.  

(β) Οη θαθφηερλεο αλαθνξέο, φπνπ ππάξρεη αλαθνξά ζε πεγή,  

(γ) Ζ αλαθνξά ζε άξζξα λφκσλ ή δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ή ζε θείκελα δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ ή δεκνζηεπκέλσλ επίζεκσλ εθζέζεσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ή εζληθψλ 

θνξέσλ, 

(δ) Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινχλ γεγνλφηα «γλσζηά ηνηο πάζη» 

(commonknowledge).   

3.4.  ε πεξίπησζε ινγνθινπήο ν/ε θνηηεηήο/ηξηακπνξεί λα θιεζεί απφ ηνλ δηδάζθνληα 

λα παξαζηεί ζηελ πξνζερή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο (ε νπνία ιακβάλεη γξαπηή 

ελεκέξσζε απφ ην δηδάζθνληα ζρεηηθά κε ην πεξηζηαηηθφ) θαη ε νπνία επηβάιεη 

ηνπιάρηζηνλ ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ δχν εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ απφ φια ηα 

καζήκαηα, ελψ ε εξγαζία ηνπ/ηεο κεδελίδεηαη. Μπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί ην 

άξζξν 8.2. 

3.5.   ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ινγνθινπή κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ Π, ν ηίηινο 

πνπ έρεη απνλεκεζεί αλαθαιείηαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο θαη ν θνηηεηήο επηζηξέθεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε . 

 

Άπθπο4 

ΔξεηΪζειρ για θοιηηηΫρ με αναπηπέα 

 

4.1.  Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ πάζρνπλ απφ δπζιεμία θαη ινηπέο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, 

δπζνξζνγξαθία, πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ίδξπκα θαη έρνπλ αηηεζεί ηελ 

πξνθνξηθή ηνπο εμέηαζε ζε κάζεκα πνπ νη θνηηεηέο εμεηάδνληαη κε γξαπηφ ηξφπν, 

πξνβιέπνληαη ηα εμήο: Ζ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

γλσκάηεπζεο απφ δεκφζην θνξέα δει. είηε Κέληξν Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο 

θαη Τπνζηήξημεο Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΚΔΓΓΤ) ή πηζηνπνηεκέλν 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν (ΗΠΓ). Δμεηάδνληαη ζηα ίδηα 

ζέκαηα κε ην ίδην πξφγξακκα θαη ηελ ίδηα δηάξθεηα εμέηαζεο κε απηνχο πνπ 

εμεηάδνληαη γξαπηά. Δηζέξρνληαη καδί κε ηνπο άιινπο θνηηεηέο ζηελ αίζνπζα 

εμέηαζεο, παξαιακβάλνπλ ηα ζέκαηα θαη θξαηνχλ ζεκεηψζεηο επί ησλ εξσηήζεσλ 

ππφ ηχπν απαληήζεσλ. Δθφζνλ δειψλνπλ φηη ρξεηάδνληαη επηπιένλ ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ, ν αξκφδηνο γηα ηελ εμέηαζε θαη νη επηηεξεηέο νθείινπλ λα 

παξέρνπλ ηνλ απαηηνχκελν επηπιένλ εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ/ηεο θαζεγεηή-ηξηαο. ηε ζπλέρεηα παξαδίδνπλ ην γξαπηφ ηνπο θείκελν θαη 

εμεηάδνληαη πξνθνξηθά απφ ηνλ εμεηαζηή, απαληψληαο ζηα ζέκαηα, ππφ ηχπν 

δηεπθξηλίζεσλ επί ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ κε ηελ παξνπζία ζπλεμεηαζηή, ν νπνίνο 

ζπλππνγξάθεη επί ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία εμεηάζεσλ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί θαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία, ε νπνία δπζρεξαίλεη ηελ εμέηαζή ηνπο κε γξαπηφ ιφγν, θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηνπο.  

4.2.  Γηα ηνπο θνηηεηέο κε θάζκα απηηζκνχ  

Οη θνηηεηέο κε θάζκα απηηζκνχ εμεηάδνληαη: i) γξαπηά ή ii) πξνθνξηθά. Γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη γλσκάηεπζε απφ ηα νηθεία ΚΔΓΓΤ ή ηα 
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πηζηνπνηεκέλα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΗΠΓ), ζηελ 

νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ηνπ καζεηή, θαη ν πξνθνξηθφο 

ή ν γξαπηφο ηξφπνο εμέηαζεο. Σφζν ε γξαπηή φζν θαη ε πξνθνξηθή εμέηαζε ζα 

δηεμάγεηαη ζε ρψξν ζην νπνίν θαηά ην δπλαηφ ζα απνπζηάδνπλ εξεζίζκαηα πνπ 

παξελνρινχλ ηνπο θνηηεηέο κε θάζκα απηηζκνχ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη αθνξνχλ 

ηελ ηδηαίηεξε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηηο αηζζήζεηο ηνπο (ζφξπβνη ή 

ζπδεηήζεηο ζην θφλην ηεο αίζνπζαο, κεηαβνιέο θσηηζκνχ). Ζ πξνθνξηθή εμέηαζε 

αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 4.1. Ζ γξαπηή εμέηαζε 

γίλεηαη ζηα ίδηα ζέκαηα κε ην ίδην πξφγξακκα θαη ηελ ίδηα δηάξθεηα εμέηαζεο ηνπ 

καζήκαηνο. Δθφζνλ δειψλνπλ φηη ρξεηάδνληαη επηπιένλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

ρξφλνπ, ν αξκφδηνο γηα ηελ εμέηαζε θαη νη επηηεξεηέο νθείινπλ λα παξέρνπλ ηνλ 

απαηηνχκελν επηπιένλ εχινγν ρξφλν. ηε δηάξθεηα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο ή ηεο 

πξνθνξηθήο εμέηαζεο, ν θνηηεηήο κε θάζκα απηηζκνχ επηηξέπεηαη λα θάλεη 

δηαιείκκαηα αλάπαπζεο.  
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 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ Η/Τ 

 ________________________ 
 

 

 

 

1. κοπoέ ηος επγαζηηπέος Η/Τ ηος Σμάμαηορ εέναι:  

 Ζ δηεμαγσγή καζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο.  

 Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη γεληθφηεξε 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

 Οη εθηππψζεηο.  

 Οη παξνπζηάζεηο κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα.  

 

2. Τπεύθςνοι επγαζηηπέος  
Τπεχζπλνη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ (νξζή ρξήζε 

εμνπιηζκνχ, θσηηζκφο, θαζαξηφηεηα θαη ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ γεληθφηεξα) 

είλαη νη εθάζηνηε θαζεγεηέο θαη φηαλ δελ γίλεηαη κάζεκα, ν ππεχζπλνο 

εξγαζηεξίνπ.  

 

3. Γικαέυμα σπάζηρ  
 Ζ ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (θνηηεηέο, θαζεγεηέο, 

εξεπλεηέο, βνεζεηηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη) 

θαη κε πξνηεξαηφηεηα ζ’ απηνχο πνπ αλήθνπλ ζην Σκήκα Β..Α.. 

Πξφζσπα πνπ δελ αλήθνπλ ηνπο παξαπάλσ θαηεγνξίεο κπνξνχλ θαη’ 

εμαίξεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εξγαζηήξην κφλν κεηά απφ άδεηα ησλ 

ππεπζχλσλ.  

 Σν εξγαζηήξην είλαη ειεχζεξν πξνο ρξήζε απφ ηνπο θνηηεηέο ηηο ψξεο πνπ 

είλαη ειεχζεξν καζεκάησλ ή παξνπζηάζεσλ.  

 Ο εμνπιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο ή γηα νηηδήπνηε επηθέξεη νηθνλνκηθφ φθεινο ζηνλ 

ρξήζηε.  

 

4. Υπάζη ςπολογιζηών  
 Κάζε ρξήζηεο πξέπεη λα θξνληίδεη λα αθήλεη ηε ζέζε εξγαζίαο θαζαξή 

θαη ειεχζεξε απφ πξνζσπηθά αληηθείκελα θαη ραξηηά.  

 Κάζε ρξήζηεο πξηλ ηελ απνρψξεζή ηνπ πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ηηο ζπζθεπέο 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε άιιν 

ζεκείν εληφο ή εθηφο ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

 Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ή κεηαβνιή ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ 

ππνινγηζηψλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.  

 Οη ρξήζηεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο δεδνκέλσλ ηνπο. Ζ 

απνζήθεπζε ζηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ησλ ππνινγηζηψλ είλαη πξνζσξηλή. 

Σα αξρεία ηνπ θχξηνπ δίζθνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ επαλεθθίλεζε ελψ ν 

δεπηεξεχσλ δίζθνο δηαγξάθεηαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ.  

 Γηα ηελ αθξφαζε ήρσλ απφ ηνπο ππνινγηζηέο νη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ 

δηθά ηνπο αθνπζηηθά. Ζ ρξήζε ερείσλ απαγνξεχεηαη.  
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5. Υπάζη εκηςπυηά  
 Γηα ηε ρξήζε ηνπ εθηππσηή ν ρξήζηεο πξνζθνκίδεη ην δηθφ ηνπ ραξηί.  

 Δίλαη δπλαηή κφλν αζπξφκαπξε εθηχπσζε θαη φρη έγρξσκε.  

 Απαγνξεχεηαη ε εθηχπσζε ζε αθαηάιιεια ραξηηά (ζθηζκέλα, 

ηζαιαθσκέλα, ζειίδεο ηεηξαδίσλ θιπ) παξά κφλν κε θαηάιιειν ραξηί 

ηχπνπ Α4.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ εθηππσηή γηα παξαγσγή κεγάινπ αξηζκνχ 

αληηγξάθσλ.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε εθηχπσζε εγγξάθσλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην 

Παλεπηζηήκην θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (εθπαηδεπηηθέο ή άιιεο).  

 Κάζε ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πεηάεη ζηνλ θάδν αλαθχθισζεο ηηο 

εθηππσκέλεο ζειίδεο πνπ δελ ρξεηάδεηαη.  

 Γηα ηηο εθηππψζεηο ηδηαίηεξα κεγάισλ αξρείσλ πξέπεη λα πξνηηκψληαη νη 

ψξεο πνπ ην εξγαζηήξην δελ έρεη κεγάιε θίλεζε ψζηε λα κελ δεζκεχεηαη 

γηα κεγάιν δηάζηεκα ν εθηππσηήο. ηαζκφο εξγαζίαο γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ή θηλεηηθά πξνβιήκαηα  

 Οη ρξήζηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ή θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

εμππεξεηνχληαη ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ρσξίο 

θσιπζηεξγία.  

 Απαγνξεχεηαη ε απελεξγνπνίεζε ηνπ βνεζεηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο 

ρξήζηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο.  

 

6. ΛοιπΪ  
 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ην θάπληζκα.  

 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε είζνδνο κε θαθέ ή ηξφθηκα ζηνλ ρψξν.  

 Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηα δψα (εμαηξνχληαη νη ζπλνδνίζθχινη ηπθιψλ).  

 Οη ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαηνπνζεηνχλ ηηο θαξέθιεο ζηνλ 

ρψξν θαη ηε ζέζε φπνπ ήηαλ.  

 Απαγνξεχεηαη ε κεηαθίλεζε θαισδίσλ θαη ε ρξήζε πξηδψλ πιελ απηήο ε 

νπνία έρεη νξηζηεί απφ ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν. Γηα ηελ θφξηηζε 

πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ππάξρεη ζηαζκφο θφξηηζεο ζηελ 

είζνδν ηνπ εξγαζηεξίνπ. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ 

θαλνληζκφ ζα ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε θαη, ζε πεξίπησζε εκκνλήο, δελ ζα 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ.  
 

 



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
 

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Αντιςτοίχιςησ & Αναγνώριςησ Μαθημάτων 
ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Μαθηςιακήσ Κινητικότητασ Erasmus Plus,  

2014-2021 
 
 
Η ςυμμετοχι του Σμιματοσ Βαλκανικϊν, λαβικϊν και Ανατολικϊν πουδϊν 
(Β..Α..) του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ςτο Πρόγραμμα Erasmus+, και ειδικότερα 
ςτο πλαίςιο τθσ Βαςικισ Δράςθσ 1 με τίτλο «Κινθτικότθτα των Ατόμων» (Key Action 
1: Mobility of Individuals), παρζχει ς’ αυτό τθν δυνατότθτα τθσ ανάπτυξθσ διεκνϊν 
ςυνεργαςιϊν με ομοειδι Σμιματα ι χολζσ Ιδρυμάτων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
του εξωτερικοφ, προκειμζνου να παραςχεκεί ςτιριξθ ςτο πλαίςιο των ακόλουκων 
πεδίων1: 
 
I. Κινητικότητα εκπαιδευομζνων & προςωπικοφ: παροχι δυνατοτιτων ςε 
φοιτθτζσ, ςπουδαςτζσ, αςκοφμενουσ, νζουσ και εκελοντζσ, κακϊσ και ςε κακθγθτζσ, 
εκπαιδευτικοφσ, εκπαιδευτζσ, εργαηόμενουσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ, προςωπικό 
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και οργανϊςεων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν να 
αποκτιςουν εκπαιδευτικι ι/και επαγγελματικι πείρα ςε άλλθ χϊρα·   
 
II. Erasmus Mundus Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ολοκλθρωμζνα διεκνι προγράμματα ςπουδϊν υψθλοφ επιπζδου που παρζχονται 
από κοινοπραξίεσ ιδρυμάτων ανϊτατθσ/τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τα οποία 
χορθγοφν πλιρθ υποτροφία ςτουσ καλφτερουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ 
παγκοςμίωσ·   
 
ΙΙΙ. Δάνεια μεταπτυχιακών ςπουδών Erasmus+: οι φοιτθτζσ Ιδρυμάτων ανϊτατθσ/ 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από χϊρεσ του προγράμματοσ μποροφν να λάβουν 
δάνειο με τθ ςτιριξθ του προγράμματοσ προκειμζνου να μεταβοφν ςτο εξωτερικό 
για να πραγματοποιιςουν πλιρεισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ.  
 
Η επίτευξθ των ςτόχων του Προγράμματοσ Erasmus+ αναφορικά με το πεδίο Ι τθσ 
Βαςικισ Δράςθσ 1, επιδιϊκεται ςτο πλαίςιο Δια-ιδρυματικϊν υμφωνιϊν 
υνεργαςίασ που υπογράφονται από τουσ Ιδρυματικά Τπευκφνουσ των Ιδρυμάτων.  
 
Βαςικι προχπόκεςθ ςφναψθσ αυτϊν των ςυμφωνιϊν αποτελεί η ςυμβατότητα των 
Προγραμμάτων Σπουδών (του πρϊτου, δεφτερου ι/και τρίτου κφκλου ςπουδϊν) 
των Σμθμάτων/χολϊν των Ιδρυμάτων. Η προχπόκεςθ αυτι είναι πολφ ςθμαντικι 
αναφορικά με τθν κινθτικότθτα των φοιτθτϊν, οι οποίοι ςτο πλαίςιο του 
Προγράμματοσ Μακθςιακισ Κινθτικότθτασ ζχουν τθν δυνατότθτα να μεταφζρουν, 

                                                 
1
 European Commission, Erasmus Plus – Οδηγός Προγράμμαηος, έθδοζε 3

ε
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και να πραγματοποιιςουν, ζνα ι και δφο εξάμθνα του βαςικοφ προγράμματοσ 
ςπουδϊν τουσ ςτο ςυμβαλλόμενο Σμιμα Τποδοχισ2. 
Ο ζλεγχοσ τθσ ςυμβατότθτασ των Προγραμμάτων πουδϊν των ςυνεργαηόμενων 
Σμθμάτων με εκείνο του Σμιματοσ Β..Α.., πραγματοποιείται εκ μζρουσ τθσ 
Επιτροπισ Erasmus του Σμιματοσ Β..Α.. και προθγείται τθσ υπογραφισ τθσ 
Διαιδρυματικισ υμφωνίασ υνεργαςίασ. Επιπροςκζτωσ, ο Εραςμιακόσ Ακαδθμαϊκά 
Τπεφκυνοσ του Σμιματοσ Β..Α.. ζχει τθν ευκφνθ 1ον τθσ ενθμζρωςθσ του 
Σμιματοσ αναφορικά με τθν υμφωνία υνεργαςίασ, 2ον του οριςμοφ των 
επιςτθμονικϊν πεδίων τθσ ςυνεργαςίασ κακϊσ και των λοιπϊν ςτοιχείων αυτισ και 
3ον τθσ προϊκθςθσ τθσ Δια-ιδρυματικισ υμφωνίασ υνεργαςίασ προσ υπογραφι 
από τον Ιδρυματικά Τπεφκυνο του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 
 
Οι φοιτθτζσ του πρϊτου και δεφτερου κφκλου ςπουδϊν του Σμιματοσ Β..Α.. που 
επικυμοφν να κάνουν χριςθ των δυνατοτιτων που τουσ παρζχει το Πρόγραμμα 
Μακθςιακισ Κινθτικότθτασ Erasmus+, κατακζτουν το αίτθμα μετακίνθςισ τουσ ςτον 
Εραςμιακό Διοικθτικά Τπεφκυνο του Σμιματοσ. Ο τελευταίοσ προχωρεί ςτθν 
κατάταξθ των αιτθμάτων των φοιτθτϊν ςε μία λίςτα προτεραιότθτασ, ο τρόποσ 
κατάρτιςθσ τθσ οποίασ ορίηεται από τον εν ιςχφ Κανονιςμό Μακθςιακισ 
Κινθτικότθτασ Erasmus+ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, και ζπειτα από τθν 
ζγκριςθ τθσ λίςτασ εκ μζρουσ του Ακαδθμαϊκοφ Τπευκφνου, προβαίνει ςτθ ςυνζχεια 
ςτθν προϊκθςθ των αιτθμάτων μετακίνθςθσ ςτα ςυνεργαηόμενα Πανεπιςτθμιακά 
Ιδρφματα. 
Με τθν αποδοχι του αιτιματοσ μετακίνθςθσ εκ μζρουσ του Σμιματοσ Τποδοχισ, ο 
φοιτθτισ καλείται να υποβάλλει προσ ζγκριςθ τθ υμφωνία πουδϊν (Learning 
Agreement).  
 
Η υμφωνία πουδϊν είναι ζνα κείμενο ςτο πλαίςιο του οποίου ορίηονται (α) οι 
τίτλοι των μακθμάτων του αλλοδαποφ προγράμματοσ ςπουδϊν που κα 
παρακολουκιςει ο εξερχόμενοσ φοιτθτισ του Σμιματοσ, κακϊσ και οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ E.C.T.S. αυτϊν όπωσ ζχουν οριςτεί από το Σμιμα Τποδοχισ, (β) οι τίτλοι 
των μακθμάτων του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Προζλευςθσ (Β..Α..), 
ςτουσ οποίουσ αντιςτοιχίηονται οι τίτλοι του αλλοδαποφ προγράμματοσ ςπουδϊν. 
το πλαίςιο τθσ υμφωνίασ πουδϊν ο εξερχόμενοσ φοιτθτισ κα πρζπει να 
περιλάβει ζναν αρικμό μακθμάτων τα οποία, εφόςον εξεταςτοφν επιτυχϊσ, κα του 
αποφζρουν, κατ’ ελάχιςτο, 30 πιςτωτικζσ μονάδεσ3 E.C.T.S. ανά εξάμθνο φοίτθςθσ.  
 
Η διαδικαςία αντιςτοίχιςθσ των μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν (Π..) του 
Σμιματοσ Τποδοχισ με εκείνα του Προγράμματοσ πουδϊν του Σμιματοσ Β..Α.. 
προτείνεται να διαφοροποιείται ωσ ακολοφκωσ: 
 
► Αντιςτοίχιςη με υποχρεωτικά μαθήματα. τθν περίπτωςθ που ο εξερχόμενοσ 
φοιτθτισ επικυμεί να αντιςτοιχίςει μακιματα του αλλοδαποφ Π.. με 
Τποχρεωτικά Μακιματα του Π.. του Σμιματοσ Β..Α.., κα πρζπει να ζρκει ο 
ίδιοσ ςε επικοινωνία με τον διδάςκοντα του μακιματοσ ςτο Σμιμα Β..Α.. και 
να του παρζχει εκείνα τα πλθροφοριακά ςτοιχεία (syllabus κ.τ.λ.) που κα του 
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επιτρζψουν να διαπιςτϊςει 1ον τθν ςυμβατότθτα τθσ φλθσ και 2ον το ποςοςτό 
κάλυψθσ τθσ φλθσ του μακιματόσ του.  
 
Εάν υπάρχει ςυμβατότθτα αναφορικά με τθν φλθ και εφόςον θ φλθ του 
μακιματοσ του Σμιματοσ Τποδοχισ καλφπτει τουλάχιςτον το 60% τθσ φλθσ του 
μακιματοσ του Σμιματοσ Β..Α.., ο διδάςκων μπορεί να δεχτεί τθν αντιςτοίχιςθ 
των μακθμάτων και να αναγνωρίςει το βακμό που κα προκφψει ζπειτα από τθν 
επιτυχι εξζταςθ του μακιματοσ ςτο Σμιμα Τποδοχισ.  
 
Η αποδοχι τθσ αντιςτοίχθςθσ των μακθμάτων και του βακμοφ πραγματοποιείται 
είτε με τθν ςυμπλιρωςθ και υπογραφι μίασ βεβαίωςθσ εκ μζρουσ του 
διδάςκοντοσ, είτε με τθν αποςτολι ενόσ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ (email) ςτον 
Διοικθτικό Τπεφκυνο. Η βεβαίωςθ αντιςτοίχιςθσ του μακιματοσ κα πρζπει να 
παραδοκεί ςτον Διοικθτικό Τπεφκυνο πριν τθν υπογραφι τθσ υμφωνίασ 
πουδϊν, εκ μζρουσ του Εραςμιακοφ Ακαδθμαϊκοφ Τπευκφνου του Σμιματοσ 
Β..Α.., και να καταχωρθκεί ςτον φάκελο του εξερχόμενου φοιτθτι. 
 
Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ βεβαίωςθ αντιςτοίχιςθσ είναι δεςμευτικι για τον 
διδάςκοντα Κακθγθτι του Σμιματοσ Β..Α.. Εάν ο υπεφκυνοσ διδαςκαλίασ του 
μακιματοσ ςτο Σμιμα Β..Α.. αλλάξει, ςτο χρόνο που μεςολαβεί μεταξφ τθσ 
υπογραφισ τθσ υμφωνίασ πουδϊν και τθσ μετακίνθςθσ του εξερχόμενου 
φοιτθτι ςτο Κδρυμα Τποδοχισ, ο νζοσ διδάςκων του μακιματοσ δεςμεφεται από 
τθν υπογραφι του ςυναδζλφου του και δεν μπορεί να αρνθκεί τθν αντιςτοίχιςθ 
του μακιματοσ ι τθν αναγνϊριςθ τθσ βακμολογίασ αυτοφ.   
 
► Αντιςτοίχιςη με μαθήματα επιλογήσ. τθν περίπτωςθ που ο εξερχόμενοσ 
φοιτθτισ επικυμεί να αντιςτοιχίςει ζνα μάκθμα του Π.. του Σμιματοσ Τποδοχισ 
με ζνα ςυγκεκριμζνο τίτλο μακιματοσ επιλογισ του Π.. του Σμιματοσ Β..Α.., θ 
ακολουκοφμενθ διαδικαςία αντιςτοίχιςθσ είναι ανάλογθ εκείνθσ που 
ακολουκείται ςτθν περίπτωςθ αντιςτοίχιςθσ με υποχρεωτικά μακιματα του Π.. 
του Σμιματοσ Προζλευςθσ.  
 
► Αδυναμία αντιςτοίχιςησ με ςυγκεκριμζνουσ τίτλουσ μαθημάτων. τθν 
περίπτωςθ που ο εξερχόμενοσ φοιτθτισ αδυνατεί να αντιςτοιχίςει τα 
προςφερόμενα μακιματα του Π.. του Σμιματοσ Τποδοχισ με τίτλουσ 
υποχρεωτικϊν ι επιλεγόμενων μακθμάτων του Π.. του Σμιματοσ Β..Α.. 
μπορεί να ενεργιςει ωσ ακολοφκωσ: 
 

1ον Εφόςον ςτο πλαίςιο του Π.. του Σμιματοσ Β..Α.. ο φοιτθτισ διακζτει 
ζναν περιοριςμζνο αρικμό μακθμάτων επιλογισ, μπορεί να ορίςει τα 
μακιματα του αλλοδαποφ Π.. ωσ μακιματα επιλογισ του Π.. του Σμιματοσ 
Β..Α.., υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ φλθ αυτϊν κα είναι ςυμβατι με το πνεφμα 
του Π.. του Σμιματόσ μασ. ’ αυτιν τθν περίπτωςθ, ςτθν τελικι αναλυτικι 
βακμολογία του φοιτθτι κα εμφανίηονται ωσ μακιματα επιλογισ, και 
μάλιςτα με τον ίδιο τίτλο που εμφανίηονται ςτο Π.. του Ιδρφματοσ Τποδοχισ, 
τα εραςμιακά μακιματα τα οποία παρακολοφκθςε και ςτα οποία εξετάςτθκε 
επιτυχϊσ. Ο αρικμόσ των περαςμζνων μακθμάτων επιλογισ που κα 



εμφανίηονται ςτθν τελικι αναλυτικι βακμολογία του φοιτθτι, δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτεροσ εκείνου που ορίηεται ςτο πλαίςιο του Π.. του Σμιματοσ 
Β..Α.. 
 
2ον Εάν ο φοιτθτισ δεν διακζτει επαρκι αρικμό μακθμάτων επιλογισ, ζτςι 
ϊςτε να ςυμπλθρϊςει τον ελάχιςτο αρικμό μακθμάτων που απαιτείται για 
τθν ςφνταξθ τθσ υμφωνίασ πουδϊν, τότε ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ μπορεί να 
μεταφζρει ςτθ υμφωνία Εκμάκθςθσ τα μακιματα του Π.. του Σμιματοσ 
Τποδοχισ με μακιματα που κα ζχουν τον ίδιο ακριβϊσ ξενόγλωςςο τίτλο και 
με τθν προχπόκεςθ ότι θ φλθ τουσ κα είναι ςυμβατι με το πνεφμα του Π.. 
του Σμιματοσ Β..Α... τθν τελικι αναλυτικι βακμολογία των φοιτθτϊν, τα εν 
λόγω μακιματα κα εμφανίηονται με τθν επιςιμανςθ ότι είναι εραςμιακά, κα 
ςυνοδεφονται από τισ πιςτωτικζσ μονάδεσ E.C.T.S. του Σμιματοσ Τποδοχισ, 
αλλά ο βακμόσ αυτϊν κα λαμβάνεται υπόψθ κατά τον υπολογιςμό του μζςου 
όρου του φοιτθτι. 

 
 
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ μετακίνθςισ του, ο εξερχόμενοσ φοιτθτισ φροντίηει για τθν 
ζγκαιρθ παράδοςθ ςτον Εραςμιακό Διοικθτικά Τπεφκυνο του Σμιματοσ Β..Α.. (α) 
του Πιςτοποιθτικοφ τθσ Αναλυτικισ Βακμολογίασ (Transcript of Records) και     (β) 
τθσ Εμπιςτευτικισ Ζκκεςθσ του Επιβλζποντοσ (Confidential Report). 
 
Σο Πιςτοποιθτικό τθσ Αναλυτικισ Βακμολογίασ περιλαμβάνει τουσ βακμοφσ που 
ζλαβε ο εξερχόμενοσ φοιτθτισ, ζπειτα από τθν εξζταςι του ςτα μακιματα που 
περιλαμβάνονται ςτθν υπογραφείςα υμφωνία πουδϊν. Οι εν λόγω βακμοί 
αποδίδονται ςτθν βακμολογικι κλίμακα του Ιδρφματοσ Τποδοχισ και βάςει αυτισ 
γίνεται διάκριςθ μεταξφ τριϊν περιπτϊςεων. 
 
1η Περίπτωςη. Αριθμητική βαθμολογική κλίμακα: Εφόςον θ χρθςιμοποιοφμενθ εκ 
μζρουσ του Ιδρφματοσ Τποδοχισ βακμολογικι κλίμακα είναι θ αρικμθτικι, θ 
αναγωγι των βακμϊν ςτθ βακμολογικι κλίμακα του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 
γίνεται βάςει μακθματικοφ τφπου, ο οποίοσ ορίηεται ςτον Κανονιςμό Μακθςιακισ 
Κινθτικότθτασ Erasmus+ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. Η αναλυτικι μορφι του 
εν λόγω μακθματικοφ τφπου δίνεται από τθν ακόλουκο μακθματικό τφπο: 
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                                              (1) 

 

όπου 
1

hB : ο βακμόσ τθσ ελλθνικισ βακμολογικισ κλίμακασ, fB : ο αποκτθκείσ 

βακμόσ τθσ ξζνθσ κλίμακασ και Max  ( Min ): ο βακμόσ άριςτα (βάςθ) τθσ ξζνθσ 
κλίμακασ βακμολόγθςθσ, όπωσ ορίηεται ςτα πλαίςια τθσ διμεροφσ ςυμφωνίασ 
ςυνεργαςίασ.  
 
2η Περίπτωςη. Αλφαβητική βαθμολογική κλίμακα: τθν περίπτωςθ που θ 
βακμολογικι κλίμακα του Ιδρφματοσ Τποδοχισ είναι θ αλφαβθτικι, όπωσ αυτι του 



Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Πιςτωτικϊν Μονάδων4 (E.C.T.S. Grading Scale), με τθν 
αντιςτοίχιςθ ενόσ αρικμθτικοφ ι ποςοςτιαίου διαςτιματοσ τιμϊν τθσ μορφισ 

 i iα ,β  ςε κάκε μία από τισ i κατθγορίεσ τθσ αλφαβθτικισ κλίμακασ βακμολόγθςθσ, 

θ αναγωγι των βακμϊν ςτθ βακμολογικι κλίμακα του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 
γίνεται βάςει του ακόλουκου μακθματικοφ τφπου:   
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                                              (2) 

όπου 
2

hB : ο βακμόσ τθσ ελλθνικισ βακμολογικισ κλίμακασ, = ( + ) 2f

i ib α β : ο 

αποκτθκείσ βακμόσ βάςει του διαςτιματοσ τιμϊν  ,i iα   β  τθσ i κατθγορίασ τθσ 

ξζνθσ αλφαβθτικισ κλίμακασ, maxβ : ο βακμόσ άριςτα βάςει του διαςτιματοσ τιμϊν 

 ,max maxα   β  τθσ υψθλότερθσ κατθγορίασ τθσ ξζνθσ αλφαβθτικισ κλίμακασ & minα  : 

ο ελάχιςτοσ προβιβάςιμοσ βακμόσ βάςει του διαςτιματοσ τιμϊν  ,min minα   β  τθσ 

ξζνθσ αλφαβθτικισ κλίμακασ βακμολόγθςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο πλαίςιο τθσ 
διμεροφσ ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ. 
 
3η Περίπτωςη. Ποςοςτιαία κλίμακα: Εφόςον το Κδρυμα Τποδοχισ χρθςιμοποιεί μία 
ποςοςτιαία βακμολογικι κλίμακα που κινείται ςτο διάςτθμα5 [0% , Max%], θ 
αναγωγι των βακμϊν ςτθ βακμολογικι κλίμακα του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 
γίνεται είτε 1ον βάςει του μακθματικοφ τφπου (1), ςτθν περίπτωςθ που οι βακμοί 
του Ιδρφματοσ Τποδοχισ αποδίδονται με αρικμθτικά διακριτό τρόπο (π.χ. 65%, 80% 
κ.τ.λ.), είτε 2ον βάςει του μακθματικοφ τφπου (2), ςτθν περίπτωςθ που οι βακμοί 

του Ιδρφματοσ Τποδοχισ αποδίδονται ςε διαςτιματα τιμϊν τθσ μορφισ  % %,i iα   β .       

 
τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ χριςθ των μακθματικϊν τφπων (1) & (2) 
οδθγιςει ςτθν εξειδίκευςθ ενόσ δεκαδικοφ αρικμοφ, ο εν λόγω αρικμόσ 
ςτρογγυλοποιείται προσ τον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό τθσ βακμολογικισ 
κλίμακασ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 
 
Η βακμολογικι αντιςτοίχιςθ πραγματοποιείται από τον Εραςμιακό Ακαδθμαϊκά 
Τπεφκυνο του Σμιματοσ, ο οποίοσ και προβαίνει ςε ςχετικι ενθμζρωςθ τόςο του 
Γραφείου Erasmus του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, όςο και τθσ Γραμματείασ του 
Σμιματοσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ καταχϊρθςθ των τίτλων των 
μακθμάτων και των βακμϊν ςτθν αναλυτικι βακμολογία του εξερχόμενου φοιτθτι. 
 

                                                 
4
 Είλαη δειαδή κία θιίκαθα ηες κορθής Α (άριζηα), Β (πολύ καλά), C (καλά), D (ικανοποιηηικά), E 

(επαρκώς), FX & F (ανεπιηστώς). 
5
 Σσλήζως ηο άλω όρηο ηοσ δηαζηήκαηος ηηκώλ ηες ποζοζηηαίας βαζκοιογηθής θιίκαθας ορίδεηαη ίζο 

κε ηο 100%.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS +  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + /KEY ACTION 1  

Α.1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ 

1. Μη διάκριση – Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε όλους ανεξαρτήτως 

υπόβαθρου. 

2. Διασφάλιση στους μετακινούμενους συμμετέχοντες ίδιας ακαδημαϊκής 

αντιμετώπισης και ίδιων υπηρεσιών με τους ήδη υπάρχοντες φοιτητές. 

3. Ενσωμάτωση των εισερχόμενων συμμετεχόντων στην καθημερινή ζωή του 

Ιδρύματος. Διάθεση κατάλληλης καθοδήγησης και μηχανισμών υποστήριξης 

των εισερχόμενων συμμετεχόντων. 

4. Όλες οι μετακινήσεις γίνονται μέσα στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν 

προηγηθεί μεταξύ των ιδρυμάτων, εξασφαλίζοντας τα κοινά ποιοτικά κριτήρια 

στην επιλογή, προετοιμασία, υποδοχή και ενσωμάτωση των μετακινούμενων 

ατόμων, καθώς και τις υποχρεώσεις των Ιδρυμάτων. Η κινητικότητα βασίζεται 

σε Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) για τους φοιτητές που έχει τεθεί 

σε ισχύ εκ των προτέρων ανάμεσα στα Ιδρύματα αποστολής και υποδοχής και 

τους μετακινούμενους συμμετέχοντες. 

5. Οι φοιτητές Erasmus έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον Πανεπιστημιακό 

Χάρτη Erasmus καθώς και στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus των ιδρυμάτων 

προέλευσης και υποδοχής. 

6. Πλήρης αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων E.C.T.S. των επιτυχώς 

ολοκληρωμένων μαθημάτων και ένταξή τους στο παράρτημα διπλώματος.   

7. Παρέχονται έγκαιρα στους εισερχόμενους φοιτητές και τα Πανεπιστήμιά τους 

πλήρη και ακριβή αρχεία της επίδοσής τους, στο τέλος της περιόδου 

μετακίνησης. 

8.  Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών για τα Προγράμματα Σπουδών 

που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο και τυχόν μεταβολές τους.  

9. Δεν χρεώνονται δίδακτρα ή συνδρομές για εγγραφή, βιβλιοθήκη, εργαστήρια 

κτλ. 
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10.  Στους εξερχόμενους σπουδαστές εξακολουθούν να καταβάλλονται στο 

ακέραιο εθνικές υποτροφίες και δάνεια. 

11. Διασφάλιση ότι οι εξερχόμενοι φοιτητές είναι καλά προετοιμασμένοι για τη 

μετακίνηση και ότι έχουν το απαραίτητο επίπεδο γλώσσας. Παρέχεται  

κατάλληλη υποστήριξη γλώσσας στους μετακινούμενους συμμετέχοντες. 

12. Παρέχεται βοήθεια στην έκδοση visa, όταν ζητηθεί, στους εισερχόμενους και 

εξερχόμενους μετακινούμενους συμμετέχοντες. 

13. Παρέχεται βοήθεια για την παροχή ασφάλισης, όταν ζητηθεί, στους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους μετακινούμενους συμμετέχοντες.    

14. Υποστήριξη της επανένταξης των φοιτητών δίνοντάς τους την ευκαιρία, μετά 

την επιστροφή τους, να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους προς όφελος του 

Ιδρύματος και των συνομηλίκων τους. 

15. Η συνεργασία οδηγεί σε βιώσιμα και ισορροπημένα αποτελέσματα για όλους 

τους εταίρους. 

16. Παρέχεται σχετική υποστήριξη στους φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτές τις 

δραστηριότητες. 

17. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των συνεργασιών Erasmus, έτσι ώστε να 

μεγιστοποιηθεί η επίδρασή τους στους συμμετέχοντες και στα Ιδρύματα και 

να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η συμμετοχή στο πρόγραμμα και άλλων μελών της 

ακαδημαϊκής κοινότητας.  

18. Ανακοίνωση του Χάρτη Erasmus, της σχετικής Δήλωσης Πολιτικής Erasmus 

(Erasmus Policy Statement) και των εκάστοτε εν ισχύ νομικών διατάξεων σε 

περίοπτη θέση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

19. Διαρκής προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος.  

 

Α.2 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ERASMUS  (ERASMUS POLICY STATEMENT) 

Το ‘Ίδρυμα συμφωνεί να δημοσιεύσει αυτή τη δήλωση , στην ιστοσελίδα του 

σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την υπογραφή του Χάρτη Erasmus για 

την Ανώτερη Εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Βασικοί όροι στους οποίους βασίζεται η επιλογή εταίρων και συνεργασιών. 

 Ομοιότητα ή και συμπληρωματικότητα του προγράμματος σπουδών 

μεταξύ των συνεργαζόμενων τμημάτων. 
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 Ανάπτυξη υπαρχουσών συμφωνιών σε ερευνητικό ή άλλο ακαδημαϊκό 

επίπεδο. 

 Διεύρυνση προσωπικών δεσμών καθηγητών σε ιδρυματικό επίπεδο. 

 Προσέγγιση Πανεπιστημίων με διεθνώς αναγνωρισμένες καλές 

πρακτικές, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το εκφρασμένο ενδιαφέρον 

τους  να μεταλαμπαδεύσουν τη τεχνογνωσία τους. 

 Ανταπόκριση σε ενδιαφέρον ξένων Πανεπιστημίων που επιθυμούν να 

δουλέψουν μαζί μας και να αναπτύξουμε αμοιβαία κινητικότητα, 

ειδικά με γειτονικές χώρες. 

 Ο κύριος στόχος που θέλουμε να πετύχουμε μέσω του Χάρτη Erasmus 

για την Ανώτερη Εκπαίδευση [Erasmus Charter for Higher Education 

2014-2020 (E.C.H.E. 2014-2020)] είναι η εξωστρέφεια του 

Πανεπιστημίου μας. 

 Οι δράσεις κινητικότητας στοχεύουν στους φοιτητές  μας, σε δράσεις 

εκπαίδευσης, ενώ επιδιώκουμε κυρίως την αύξηση της συμμετοχής 

στο πρόγραμμα.  

 

 

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

1. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στη Συμφωνία Σπουδών, εφόσον έχουν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς, προσμετρούνται στο βαθμό πτυχίου. Οι αιτήσεις των 

φοιτητών μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στους 

Διοικητικά Υπευθύνους την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου για κάθε επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος. 

2. Τα Προγράμματα Σπουδών αναρτώνται και ανανεώνονται συχνά στην 

Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, πριν την περίοδο μετακίνησης για την πλήρη 

ενημέρωση των φοιτητών. 

3. Παρέχεται καθοδήγηση για εύρεση στέγης στους εισερχόμενους φοιτητές, 

4. Οι φοιτητές που θα μετακινηθούν σε πανεπιστήμιο στο οποίο η γλώσσα 

διδασκαλίας είναι μία από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 

Ισπανικά και Ολλανδικά, παίρνουν μέρος σε διαδικτυακά γλωσσικά test. Οι 

άδειες εξέτασης των φοιτητών στα γλωσσικά test αξιολόγησης παρέχονται 

από το Κεντρικό Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου. Το γραφείο Erasmus 
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μετά την κατάταξη των φοιτητών βάσει αλγορίθμου (παράρτημα ΙΙ) διανέμει 

τις διαθέσιμες άδειες για γλωσσικά μαθήματα στους φοιτητές, εφόσον ο 

αριθμός των μετακινούμενων φοιτητών είναι μεγαλύτερος από αυτόν των 

αδειών.     

5. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για φοιτητές Erasmus: Ο ασφαλιστικός  

φορέας του φοιτητή (είναι ασφαλισμένος στον φορέα του ενός από τους δύο 

γονείς του) θα του χορηγήσει Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας 

(Ε.Κ.Α.Α.). Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής του 

περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής του στο εξωτερικό. Εάν ζητηθεί από 

τον ασφαλιστικό φορέα βεβαίωση ότι είναι φοιτητής του Πα.Μακ. και ότι θα 

μετακινηθεί μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος, η βεβαίωση θα  χορηγηθεί 

από τον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματος. Στους προορισμούς που δεν 

επαρκεί η Ε.Κ.Α.Α. θα πρέπει ο φοιτητής να κάνει ιδιωτική ασφάλιση για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

6. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 

γραφείου Erasmus. Χρησιμοποιούνται τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (social 

media) σαν ανεπίσημος τρόπος ενημέρωσης για τα προγράμματα μετακίνησης. 

7. Το γραφείο Erasmus οργανώνει Open Days, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

φοιτητές να γνωρίσουν τα προγράμματα μετακίνησης, τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν πριν και μετά την 

επιλογή τους για τη μετακίνηση. Επιπλέον, σε αυτές τις εκδηλώσεις,  

προηγούμενοι συμμετέχοντες μοιράζονται την εμπειρία τους και δίνουν 

χρήσιμες πληροφορίες και ενθάρρυνση στους νεότερους.  

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

• Η επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες 

ρυθμίσεις  του προγράμματος οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου 

Erasmus. 

• Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης μόνο στα Πανεπιστήμια με τα 

οποία έχει υπογράψει σχετική συμφωνία το Τμήμα στο οποίο ανήκουν. 
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• Προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της ισότητας, η επιλογή 

των φοιτητών γίνεται βάσει διαδικασιών και κριτηρίων τα οποία είναι εκ των 

προτέρων γνωστά. 

• Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών λαμβάνει υπόψη το Τμήμα προέλευσής τους, 

καθώς η μετακίνηση αυτών είναι εφικτή μόνο στο πλαίσιο των συμφωνιών που 

έχει συνάψει το Τμήμα στο οποίο φοιτούν. 

• Η επιλογή των προερχόμενων από το ίδιο Τμήμα φοιτητών πραγματοποιείται σε 

δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο επιλογής οι φοιτητές ομαδοποιούνται βάσει του 

κύκλου σπουδών τους. Στο δεύτερο στάδιο επιλογής τα αιτήματα μετακίνησης των 

φοιτητών ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων ανά κύκλο σπουδών. 

• Τα αιτήματα μετακίνησης των φοιτητών που διανύουν τον τρίτο κύκλο σπουδών 

τους (Υποψήφιοι Διδάκτορες), ικανοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα 

έναντι εκείνων των υπολοίπων φοιτητών. Η επιλογή των φοιτητών του τρίτου 

κύκλου σπουδών γίνεται λαμβάνοντας ιεραρχικά υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

(i)   Τον αριθμό των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών τους σε αναγνωρι-

σμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα πλαίσια των οποίων είναι είτε 

οι μοναδικοί συγγραφείς είτε από κοινού συγγραφείς. (Αντίγραφα των 

επιστημονικών άρθρων ή των βεβαιώσεων αποδοχής αυτών θα πρέπει να 

κατατεθούν στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματος). 

(ii)  Τις συμμετοχές των φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια, με ή χωρίς κριτές, 

στα πλαίσια των οποίων παρουσίασαν ερευνητικές τους εργασίες. (Οι 

φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματος 

αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στο συνέδριο, καθώς και αντίγραφο 

των πρακτικών του συνεδρίου με το κείμενο παρουσίασης της ερευνητικής 

τους εργασίας). Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις συμμετοχές σε διεθνή 

συνέδρια με κριτές και μικρότερη σε συνέδρια της ημεδαπής χωρίς κριτές. 

(iii) Τον αριθμό των ξένων γλωσσών και το επίπεδο γλωσσομάθειας των 

φοιτητών, όπως αυτά πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς 

πιστοποίησης.  

(iv)  Τον μέσο όρο του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπως 

αυτά αποδεικνύονται από τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που οι 

6 
 



ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει. Μεγαλύτερη βαρύτητα αποδίδεται στο 

βαθμό του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.  

• Τα αιτήματα μετακίνησης των φοιτητών που διανύουν τον δεύτερο κύκλο 

σπουδών τους (Μεταπτυχιακοί Φοιτητές) ικανοποιούνται κατά απόλυτη 

προτεραιότητα έναντι εκείνων των Προπτυχιακών Φοιτητών. Η επιλογή των 

φοιτητών του δεύτερου κύκλου σπουδών γίνεται λαμβάνοντας ιεραρχικά υπόψη 

τα παρακάτω κριτήρια: 

(i) Τον αριθμό των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών τους σε αναγνωρι-

σμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα πλαίσια των οποίων είναι είτε 

οι μοναδικοί συγγραφείς είτε από κοινού συγγραφείς. (Αντίγραφα των 

επιστημονικών άρθρων ή των βεβαιώσεων αποδοχής αυτών θα πρέπει να 

κατατεθούν στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματος). 

(ii)Τις συμμετοχές των φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια, με ή χωρίς κριτές, 

στα πλαίσια των οποίων παρουσίασαν ερευνητικές τους εργασίες. (Οι φοιτη-

τές θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στο 

συνέδριο, καθώς και αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου με το κείμενο 

παρουσίασης της ερευνητικής τους εργασίας). Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται 

στις συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια με κριτές και μικρότερη σε συνέδρια 

της ημεδαπής χωρίς κριτές. 

(iii) Τον αριθμό των ξένων γλωσσών και το επίπεδο γλωσσομάθειας των 

φοιτητών, όπως αυτά πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς 

πιστοποίησης. 

(iv)  Τον μέσο όρο του προπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπως αυτός αποδει-

κνύεται από τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που οι φοιτητές έχουν 

καταθέσει. 

• Τα αιτήματα μετακίνησης των φοιτητών που διανύουν τον πρώτο κύκλο σπουδών 

τους (Προπτυχιακοί Φοιτητές) ικανοποιούνται έπειτα από την κατάταξη αυτών 

σε μία λίστα προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

(i) Τον μέσο όρο (μ.ό.) των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων μέχρι και την 

εξεταστική του Σεπτεμβρίου1 του έτους 20ΧΧ, που προηγείται του χρόνου 

1 Στην περίπτωση των πρωτοετών φοιτητών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των επιτυχώς εξετασθέντων 
μαθημάτων κατά τη στιγμή κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης, όπως αυτός αποδεικνύεται από την 
αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει την αίτηση του υποψηφίου. 
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κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης (20ΧΧ-1), όπως αυτός αποδεικνύεται 

από την αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει την αίτηση του υποψηφίου. 

(ii)Το έτος φοίτησης που διανύει ο υποψήφιος προπτυχιακός φοιτητής κατά την 

χρονική στιγμή κατάθεσης του αιτήματός του. 

(iii) Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς 

κατά τη χρονική στιγμή κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης, όπως αυτός 

αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει την αίτηση του 

υποψηφίου. 

(iv) Ο αριθμός των ξένων γλωσσών και το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψη-

φίου, όπως αυτά πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς 

πιστοποίησης. 

 

Τα παραπάνω κριτήρια χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός αριθμοδείκτη, με 

τη χρήση του οποίου εξειδικεύεται για τον κάθε προπτυχιακό φοιτητή ένας 

(αριθμητικός) βαθμός κατάταξης. Ο εν λόγω βαθμός χρησιμοποιείται για την 

κατάταξη των υποψήφιων φοιτητών σε μία δεκαβάθμια κλίμακα με 4 δεκαδικά 

ψηφία, ικανοποιώντας κατά προτεραιότητα τα αιτήματα εκείνων που 

συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, εκείνων δηλαδή που βρίσκονται 

υψηλότερα στη λίστα κατάταξης, και λαμβάνοντας υπόψη: 1ον τα τμήματα των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής στα οποία έχουν δηλώσει ότι 

επιθυμούν να μετακινηθούν οι ενδιαφερόμενοι και 2ον τους περιορισμούς κινητι-

κότητας που απορρέουν από τις υπογραφείσες διμερείς συμφωνίες συνεργασίας. 

Ο μαθηματικός τύπος του αριθμοδείκτη και τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτού (μετα-

βλητές & συντελεστές στάθμισης) παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι 

του παρόντος Κανονισμού. 

Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προπτυχια-

κών φοιτητών, ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος του Τμήματος διενεργεί συνέντευξη με 

τους ισοβαθμούντες υποψηφίους. Έπειτα από την διαπίστωση των ιδιαίτερων 

στοιχείων που συνθέτουν την προσωπικότητα του κάθε φοιτητή, ο Ακαδημαϊκά 

Υπεύθυνος σταθμίζει τα εν λόγω στοιχεία και προχωρεί στην κατάταξη των 

ισοβαθμούντων φοιτητών. Η κατάταξη των εν λόγω φοιτητών θα πρέπει να 

γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται η σειρά κατάταξης των υπολοίπων.       

Υποψήφιος που επιδεικνύει συμπεριφορά μη συνάδουσα με την Ακαδημαϊκή 

Δεοντολογία μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μετά από 
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εισήγηση του Ακαδημαϊκά Υπευθύνου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος. 

Δεδομένης της ανάγκης κατάταξης των υποψήφιων προπτυχιακών φοιτητών 

όχι μόνο σε επίπεδο Τμήματος αλλά και στα πλαίσια του Ιδρύματος, οι 

Διοικητικά Υπεύθυνοι των Τμημάτων υποχρεούνται να προωθούν τις λίστες 

κατάταξης στο Κεντρικό Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου, στο συντομότερο 

δυνατό χρόνο έπειτα από την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων 

μετακίνησης εκ μέρους των φοιτητών.    

 

Επίσης: 

 

1. Αναφορικά με τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & 
Τέχνης (Μ.Ε.Τ.), οποιασδήποτε κατεύθυνσης, που έχουν επιλέξει την ειδίκευση 
«Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές», η ακολουθούμενη διαδικασία κατάταξης των 
αιτημάτων τους είναι η ίδια με την ως άνω ορισθείσα εφόσον το ίδρυμα υποδοχής 
έχει ανάλογη ειδίκευση σπουδών. Η διαδικασία κατάταξης των αιτημάτων 
μετακίνησης των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μ.Ε.Τ., όπως αυτή 
περιγράφεται στην ενότητα Γ του παρόντος Κανονισμού, δεν θα ισχύει για τους 
φοιτητές όλων των άλλων ειδικεύσεων, οποιασδήποτε κατεύθυνσης, καθώς οι 
φοιτητές του Τμήματος αποστέλλουν ηχογραφημένο ή βιντεοσκοπημένο δείγμα 
της δουλειάς τους (και στην περίπτωση της ειδίκευσης σύνθεσης, έργα που έχουν 
συνθέσει) στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα κι εκείνο τους επιλέγει ή τους απορρίπτει. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Διοικητικά Υπεύθυνος του Τμήματος Μ.Ε.Τ. υποχρεούται 
να προωθεί στο Γραφείο Erasmus τα στοιχεία κατάταξης του συνόλου των 
φοιτητών του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν βάσει του αλγόριθμου κατάταξης 
που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού.          

2. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να μην αποδεχθεί χωρίς κυρώσεις τη θέση  για 
μετακίνηση, μετά τα αποτελέσματα της πρώτης επιλογής, για διάστημα δύο 
εβδομάδων. Σε περίπτωση ακύρωσης υποψηφιότητας από τον ίδιο το φοιτητή ενώ 
έχει επιλεγεί για μετακίνηση και έχει αποδεχθεί τη θέση, χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας, δε θα δικαιούται να υποβάλει αίτηση για το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος, ενώ σε περίπτωση που θα θελήσει να υποβάλει αίτηση το 
μεθεπόμενο έτος και ισοψηφήσει με άλλον φοιτητή δε θα προτιμηθεί. 

3. Οι φοιτητές που έχουν ποινές για αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αποκλείονται για το ίδιο χρονικό διάστημα 
από τις μετακινήσεις στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Για τις ως άνω 
επιβληθείσες ποινές ζητά ενημέρωση από τις Γραμματείες ο Διοικητικά Υπεύθυνος.
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Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

1. Τα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς στο εξωτερικό αναγνωρί-

ζονται πλήρως και αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος που δίνεται σε 

όλους τους φοιτητές.  

2. Τα E.C.T.S. υπολογίζονται με βάση τα E.C.T.S. του Ιδρύματος Υποδοχής. 

3. Η Συμφωνία Σπουδών θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο μαθήματα 

που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. / εξάμηνο του προγράμ-

ματος σπουδών του Ιδρύματος Προέλευσης.  

4. Ο φοιτητής δεν μπορεί να επιλέξει μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.  

5. Η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος 

υποδοχής με εκείνα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος προέλευσης, 

όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σπουδών, γίνεται βάσει 

συγκεκριμένης διαδικασίας που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή. Η ακολουθούμενη διαδικασία αντι-

στοίχισης κοινοποιείται από το Τμήμα προέλευσης στο Γραφείο Erasmus του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο λαμβάνει ενημέρωση σε περίπτωση 

τροποποίησής της.   

6. Ο βαθμός και οι πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. των επιτυχώς εξετασθέντων 

μαθημάτων αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Tran-

script of Records) που αποστέλλεται από το Ίδρυμα Υποδοχής. Ο Ακαδη-

μαϊκά Υπεύθυνος του Τμήματος προέλευσης προωθεί, διαμέσου του Διοικη-

τικά Υπευθύνου, το εν λόγω πιστοποιητικό στη Γραμματεία του Τμήματος, η 

οποία προχωρεί στην καταχώρηση του βαθμού στο πρόγραμμα σπουδών του 

φοιτητή, χωρίς να απαιτείται ενημέρωση του διδάσκοντος και της Γενικής 

Συνέλευσης. Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας κοινοποιείται στο 

Γραφείο Erasmus ώστε να τοποθετηθεί στο φάκελο του φοιτητή για την 

ολοκλήρωση της υποτροφίας.   

7. Η αντιστοίχιση του βαθμού του ξένου Πανεπιστημίου με τον αντίστοιχο ελλη-

νικό γίνεται βάσει μαθηματικού τύπου, όπως φαίνεται στο παράρτημα III. 
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8. Ειδικά για το τμήμα της Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ισχύουν τα 
ακόλουθα: «Η αναγνώριση μαθημάτων των φοιτητών που μετακινούνται μέσω 
Erasmus+ γίνεται από τον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο του Τμήματος για την Κινη-
τικότητα Φοιτητών για Σπουδές είτε ως Ελεύθερης Επιλογής είτε ως Υποχρεω-
τικά Επιλογής, σε συνεργασία με τον εκάστοτε διδάσκοντα του Τμήματος.» 
 

 Η αντιστοίχιση της βαθμολογίας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας στη 

βαθμολογική κλίμακα E.C.T.S. παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

E.C.T.S. Grading Scale Grades in UOM Definition 

A 10.0 – 8.5 Excellent 

B 8.49 – 6.5 Very Good 

C 6.49 – 5.0 Good 

D – Satisfactory 

E – Sufficient 

FX 4.99 – 0.0 Fail 

F 4.99 – 0.0 Fail 
       

 
Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS 

Αναφορικά με την μετακίνηση των φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμ-

ματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, οι φοιτητές απευθύνονται στο 

Γραφείο Erasmus για: 

 

1) Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες του Προγράμματος. 

2) Κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για την καταβολή των υποτροφιών 

πριν και μετά την περίοδο κινητικότητας. 

3) Βεβαιώσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 

4) Παροχή αδειών γλωσσικής αξιολόγησης και γλωσσικών μαθημάτων. 

 

Το Γραφείο Erasmus αναλαμβάνει τον γενικό συντονισμό του Προγράμματος 

ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων. 
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ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Κάθε τμήμα που θέλει να συνάψει συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + ορίζει έναν Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο για το 

πρόγραμμα. 

1. Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος έχει τη ευθύνη για τη σύναψη των Δια-ιδρυματικών 

Συμφωνιών και της Συμφωνίας Σπουδών. Εξετάζει τις νέες προτάσεις συνε-

ργασίας και τα μαθήματα που προσφέρονται από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα . Ο 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος θα πρέπει να στέλνει στον Ιδρυματικό Συντονιστή 

εγγράφως την αποδοχή του σχετικά με τις Δια-ιδρυματικές Συμφωνίες πριν την 

υπογραφή τους από τον τελευταίο. 

 

2. Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος θα πρέπει να ελέγχει και να φροντίζει για την έγκαιρη 

ανανέωση  του αναρτημένου προγράμματος σπουδών του τμήματός του, πριν την 

περίοδο μετακίνησης για την πλήρη ενημέρωση των φοιτητών. Θα πρέπει να 

περιγράφεται κάθε μάθημα που διδάσκεται στο πρόγραμμα σπουδών κάθε 

Τμήματος καθώς και σε ποια γλώσσα διδάσκονται τα μαθήματα. Το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας προσφέρει μαθήματα στα Αγγλικά και σε κάποιες περιπτώσεις στα 

Γαλλικά και τα Γερμανικά.   

 

3. Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος καθοδηγεί τον φοιτητή για τη σωστή επιλογή 

Ιδρύματος του εξωτερικού με βάση την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων 

που προσφέρονται από το Ίδρυμα Υποδοχής, ελέγχει το πρόγραμμα σπουδών 

που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής και υπογράφει τη Συμφωνία Σπουδών. 

Επιπλέον, ενημερώνει τον φοιτητή για το σύνολο των διδακτικών και πιστωτικών 

μονάδων E.C.T.S. με τις οποίες θα πιστωθεί σε κάθε μάθημα. Το πρόγραμμα 

σπουδών αναγράφεται στη Συμφωνία Σπουδών, ένα είδος συμβολαίου που 

υπογράφεται σε δύο αντίγραφα (το ένα παραμένει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

και το άλλο αποστέλλεται στο Ίδρυμα Υποδοχής), υπογράφεται από τον Ακαδη-

μαϊκά Υπεύθυνο του Τμήματος, τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο του προγράμματος 

(Πρυτανεία) και τον φοιτητή και αποστέλλεται στο Ίδρυμα Υποδοχής, από το 

οποίο εγκρίνεται και υπογράφεται αντίστοιχα. Σε περίπτωση αλλαγής του 

προγράμματος σπουδών, μόνο για σοβαρό λόγο, η Συμφωνία Σπουδών ενημε-
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ρώνεται και εγκρίνεται εκ νέου τόσο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όσο και 

από το Ίδρυμα Υποδοχής. 

 

4. Σε συνεργασία με τον Διοικητικά Υπεύθυνο διαμορφώνει την τελική κατάταξη 

των εξερχόμενων φοιτητών. 

 

5. Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος έχει την αρμοδιότητα να υπογράψει την Εμπιστευτική 

Έκθεση Επιβλέποντος (Confidential Supervisors Report) των εισερχόμενων 

φοιτητών. 

 

6. Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος προωθεί, διαμέσου του Διοικητικά Υπευθύνου, το 

Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας των φοιτητών στη Γραμματεία του 

Τμήματος. 

 

Ζ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

1. Παρέχονται από τους διδάσκοντες στους εισερχόμενους φοιτητές και τα 

Πανεπιστήμιά τους πλήρη και ακριβή αρχεία της επίδοσής τους, εντός ενός μήνα 

από το τέλος της περιόδου μετακίνησης. 

 

2. Η ορισμένη στο άρθρο 1 διεργασία ακολουθείται για το Τμήμα Ε.Κ.Π. βάσει των 

οριζομένων στο άρθρο 8 του πεδίου Δ του παρόντος κανονισμού.   

 

Η. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

1. Επικοινωνεί με τους εισερχόμενους φοιτητές πριν την άφιξή τους και τους 

αποστέλλει επιστολή αποδοχής, ενώ τους βοηθά με τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες.  

2. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις & τα συνοδευτικά δικαιολογητικά των εισερχομένων 

αλλά και των εξερχομένων φοιτητών (Αίτηση, Αναλυτική Γενική Βαθμολογία με 

Μέσο Όρο όσων μαθημάτων έχουν καταχωρηθεί μέχρι και την εξεταστική του 

Σεπτεμβρίου2 του έτους 20ΧΧ που προηγείται του έτους κατάθεσης της αίτησης 

2 Στην περίπτωση των πρωτοετών φοιτητών παραλαμβάνεται η Αναλυτική Γενική Βαθμολογία με 
Μέσο Όρο όσων μαθημάτων έχουν καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία αίτησης του φοιτητή. 
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του φοιτητή (20XX-1), Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτό-τητας ή Διαβατηρίου, 

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσικής Επάρκειας, Application Form κ.τ.λ.) στην 

αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους/ εξαμήνου. 

3. Σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο διαμορφώνει την τελική κατάταξη 

των εξερχόμενων φοιτητών, την οποία κοινοποιεί και στο Γραφείο Erasmus. 

4. Συνδράμει τους εισερχόμενους φοιτητές στις διαδικασίες της εγγραφής τους στο 

Τμήμα και της έκδοσης φοιτητικής ταυτότητας (πάσο), στην επιλογή και στη 

δήλωση μαθημάτων και στη δήλωση συγγραμμάτων. 

5. Αποστέλλει το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων στους εισερχόμενους 

φοιτητές. 

6. Διεκπεραιώνει όλη τη σχετική διαδικασία με τις Συμφωνίες Σπουδών τόσο των 

εισερχομένων όσων και των εξερχομένων φοιτητών, ενημερώνοντας τους 

πρώτους για την ακολουθούμενη από το Τμήμα προέλευσης διαδικασία 

αντιστοίχισης των μαθημάτων. 

7. Ετοιμάζει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας με τις βαθμολογίες που 

δίνονται από τους διδάσκοντες και την Εμπιστευτική Έκθεση Επιβλέποντος των 

εισερχόμενων φοιτητών και συμπληρώνει κάθε σχετικό έντυπο που θα ζητηθεί 

από τους εισερχόμενους φοιτητές. 

8. Παραλαμβάνει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας και την Εμπιστευτική 

Έκθεση Επιβλέποντος των εξερχόμενων φοιτητών από τους ίδιους τους φοιτητές 

μετά την επιστροφή τους, ή από το Ίδρυμα του εξωτερικού. 

 

Θ . ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

1. Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών 

(Πρώτο, Δεύτερο ή Τρίτο). 

 

2. Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 

12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της 

κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).  

 

3. Προσεκτική επιλογή του συνεργαζόμενου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με 

γνώμονα τα ενδιαφέροντα, την ξένη γλώσσα, τη συνάφεια των μαθημάτων του 
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τμήματός του φοιτητή και του επιλεγόμενου Ιδρύματος υποδοχής, το ακαδημαϊκό 

ημερολόγιο, τη διαδικασία εύρεσης στέγης. 

 

4. Ο φοιτητής δεσμεύεται να κάνει τα on-line test αξιολόγησης του Γλωσσικού του 

Επιπέδου, πριν αλλά και μετά το τέλος της κινητικότητάς του. Περισσότερες 

λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας. 

 

5. Ο φοιτητής δεν μπορεί να επιλέξει μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. 

 

6. Ο φοιτητής οφείλει να είναι ενήμερος για την ακολουθούμενη διαδικασία 

αντιστοίχισης των μαθημάτων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σπουδών, όπως αυτή 

ορίζεται από το Τμήμα προέλευσης. 

 

7. Ο φοιτητής οφείλει κατά την επιλογή των μαθημάτων να προσέξει ιδιαιτέρως 

έτσι ώστε στο τέλος των σπουδών του να συγκεντρώσει συνολικά τον ελάχιστο 

απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων E.C.T.S. για τη λήψη πτυχίου (βλέπε 

Δ2). 

 

8. Σύνταξη της Συμφωνίας Σπουδών με τον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο. Η Συμφωνία 

Σπουδών είναι απολύτως δεσμευτική για το φοιτητή και αλλαγές επιτρέπονται 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, όταν το επιλεγμένο 

μάθημα, παρόλο που αναφερόταν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής, δε 

διδάσκεται το συγκεκριμένο εξάμηνο. 

  

9. Ο εξερχόμενος φοιτητής δεν μπορεί να ορκιστεί όσο διαρκεί η υποτροφία του, 

ούτε να λάβει μέρος σε εξετάσεις του Τμήματος Προέλευσης από την ημέρα 

μετακίνησής του προς το Τμήμα Υποδοχής. 

 

10. Υπογραφή της Σύμβασης. H σύμβαση είναι ένα έγγραφο που συντάσσεται 

προκειμένου να χορηγηθεί η υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Συμπληρώνεται και 

υπογράφεται σε δύο αντίγραφα από τον υπότροφο φοιτητή. Το ένα παραμένει 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το άλλο το παραλαμβάνει ο φοιτητής για να 

γνωρίζει τι έχει δηλώσει.  
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11. Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες και τις υποχρεώ-

σεις της Σύμβασης επιχορήγησης Erasmus που έχει συνάψει με το Ίδρυμα 

Προέλευσης ή την Εθνική Μονάδα. 

 

12. Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να διανύσει το σύνολο της συμφωνη-

θείσας περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής αντίστοιχα και να συμμετέχει 

στις προβλεπόμενες εξετάσεις ή λοιπές μορφές αξιολόγησης. Επιπλέον, ο 

φοιτητής Erasmus θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τους κανόνες και 

κανονισμούς του Ιδρύματος Υποδοχής. 

 

13. Ο φοιτητής λαμβάνει την υποτροφία που δικαιούται βάσει των οδηγιών που 

παρέχονται από την Εθνική Μονάδα. Στην περίπτωση που η υποτροφία 

χορηγείται σε δόσεις3, ο φοιτητής χάνει το δικαίωμα είσπραξης των δόσεων κατά 

το χρόνο παραλαβής του Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας του από το 

Ίδρυμα υποδοχής, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται ότι κατάφερε να 

συγκεντρώσει, αθροιστικά, έναν αριθμό μικρότερο των δέκα πιστωτικών 

μονάδων (10 E.C.T.S.). Σ’ αυτήν την περίπτωση, το χρηματικό ποσό της 

υποτροφίας που έχει ήδη καταβληθεί στον φοιτητή δεν θεωρείται απαιτητό από 

το Ίδρυμα.  

  

14. Στη διάρκεια της παραμονής του φοιτητή στο εξωτερικό φροντίζει να 

συμπληρωθούν τα κάτωθι έγγραφα από το Ίδρυμα Υποδοχής: 

 

 Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (η βαθμολογία του, έντυπο του 

Ιδρύματος Υποδοχής). Είναι έντυπο του Ιδρύματος Υποδοχής που συμπλη-

ρώνεται όταν ολοκληρωθεί η περίοδος των σπουδών στο εξωτερικό. Το 

έντυπο αναφέρει τα μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής κατά το 

διάστημα παραμονής του σ’ αυτό μαζί με την βαθμολογία του και συνήθως 

αποστέλλεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αφού επιστρέψει. 

3 Η συνήθης πρακτική είναι η καταβολή του 80% της υποτροφίας στον πρώτο μήνα της μετακίνησης 
του φοιτητή και η καταβολή του υπολειπόμενου 20% με την ολοκλήρωση της μετακίνησής του. Η 
συγκέντρωση, στο πλαίσιο του Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας, ενός αριθμού πιστωτικών 
μονάδων μικρότερου του 10, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος είσπραξης του υπολειπό-
μενου 20% της υποτροφίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν απαιτεί από 
τον φοιτητή την επιστροφή του 80% της υποτροφίας που έλαβε κατά τον πρώτο μήνα της μετακί-
νησής του.        
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 Εμπιστευτική Έκθεση Επιβλέποντος. Είναι ένα έντυπο στο οποίο αναγρά-

φονται με ακρίβεια οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου σπουδών 

του φοιτητή στο εξωτερικό. Φέρει την υπογραφή του Ακαδημαϊκά Υπευθύνου 

Erasmus και τη σφραγίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.  

 

15. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα  ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει την 

Έκθεση Σπουδών: Πρόκειται για ηλεκτρονική φόρμα η οποία συμπληρώνεται 

διαδικτυακά με τη μορφή ερωτηματολογίου και αφορά την περίοδο παραμονής 

του στο εξωτερικό. Οδηγίες για τη συμπλήρωσή της λαμβάνει ο φοιτητής στην 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση που διατηρεί  στο Πανεπιστήμιο. 

 

16. Ο φοιτητής φροντίζει τόσο το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όσο 

και η Εμπιστευτική Έκθεση Επιβλέποντος να περιέλθουν έγκαιρα από το 

Ίδρυμα Υποδοχής στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός του στο Πανεπι-

στήμιο Μακεδονίας, ώστε να ξεκινήσει η πλήρης αναγνώριση της περιόδου 

σπουδών του στο εξωτερικό. 

 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει για τους φοιτητές που θα υπογράψουν Συμφωνία 

Σπουδών μετά την εγκριτική απόφαση της Συγκλήτου. Οι προβλέψεις του 

παρόντος Κανονισμού δεν έχουν αναδρομική ισχύ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

Η κατάταξη των υποψήφιων προς μετακίνηση προπτυχιακών φοιτητών βασίζεται σε 

μία σειρά κριτηρίων στα πλαίσια των οποίων λαμβάνεται υπόψη: 

 
1. Ο μέσος όρος (μ.ό.) των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων κατά τη στιγμή 

κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης, όπως αυτός αποδεικνύεται από την 

αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει την αίτηση του υποψηφίου. 

 

2. Το έτος φοίτησης που διανύει ο υποψήφιος προπτυχιακός φοιτητής κατά την 

χρονική στιγμή κατάθεσης του αιτήματός του. 

 

3. Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς κατά 

τη χρονική στιγμή κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης, όπως αυτός 

αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει την αίτηση του 

υποψηφίου. 

 

4. Ο αριθμός των ξένων γλωσσών και το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου, 

όπως αυτά πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς πιστοποίησης. 

 
Τα παραπάνω κριτήρια λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια του ακόλουθου μαθημα-

τικού τύπου, ο οποίος υπολογίζεται, εφάπαξ, βάσει της πρώτης δηλωθείσας επιλογής 

προορισμού των προπτυχιακών φοιτητών και μέσω του οποίου κατατάσσονται κατά 

σειρά προτεραιότητας οι αιτήσεις μετακίνησής τους: 

 

( )∑
4

, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4,
1

= =i j j i i i i i
j

ΒΚ α X α X α X α X α X
=

+ + +                    (1)  

 
όπου iΒΚ : ο βαθμός κατάταξης του i φοιτητή, jα , j = 1, …. , 4: οι συντελεστές στα-

θμισης το άθροισμα των οποίων ισούται με 1, 1,iX : ο μέσος όρος των επιτυχώς εξε-
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τασθέντων μαθημάτων μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου4 του έτους 20ΧΧ 
που προηγείται του έτους κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης (20ΧΧ-1), 2,iX : το 

έτος φοίτησης του i προπτυχιακού φοιτητή κατά την κατάθεση της αίτησης, 3,iX : τα 
μαθήματα που εξετάστηκε και δεν πέρασε ο i φοιτητής κατά την κατάθεση της 
αίτησης  και 4,iX : ο αλγόριθμος των ξένων γλωσσών που αποδεδειγμένα ομιλεί ο 
αιτών.   

Οι αριθμητικές τιμές που αποδίδονται στις μεταβλητές 2, 3, 4, ,  & i i iX X X  

παρουσιάζονται, αντιστοίχως, στα πλαίσια των σχέσεων (2) – (4): 

 
ο

ο ο ο

ο ο ο

  0 Αν ο φοιτητής έχει συμπληρώσει το 4  έτος σπουδών
  5 Αν ο φοιτητής διανύει το 4  έτος σπουδών (7  ή  8  εξάμηνο)
 10 Αν ο φοιτητής διανύει το 3  έτος σπουδών (5  ή  6  εξάμηνο)
7.5 Αν ο φοιτητής δι

=2,iX
ο ο ο

ο ο ο
ανύει το 2  έτος σπουδών (3  ή  4  εξάμηνο)

  0 Αν ο φοιτητής διανύει το 1  έτος σπουδών (1  ή  2  εξάμηνο)









         (2) 

 

 10 Αν ο φοιτητής χρωστάει από 0 έως και 3 μαθήματα
7.5 Αν ο φοιτητής χρωστάει από 4 έως και 7 μαθήματα
   5 Αν ο φοιτητής χρωστάει από 8 έως και 11 μαθήματα
2.5 Αν ο φοιτητής χρωστάει από 12 έως και 15

=3,iX
 μαθήματα

  0 Αν ο φοιτητής χρωστάει πάνω από 15 μαθήματα









                       (3) 

 

Η μεταβλητή 4,iX  που αφορά το επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών προσδιο-

ρίζεται αριθμητικά βάσει του ακόλουθου μαθηματικού τύπου: 

 

∑
3

4, , 1 1, 2 2, 3 3,
1

= =i h h i i i i
h

X β L β L β L β L
=

+ +                              (4)  

 

όπου ,  = 1, 2, 3hhβ : συντελεστές στάθμισης το άθροισμα των οποίων ισούται με 1, 

         1,iL : το επίπεδο γλωσσομάθειας της αγγλικής του i φοιτητή, 

         2,iL : το επίπεδο γνώσης της γλώσσας που ομιλείται στην χώρα υποδοχής εκ 

μέρους του i φοιτητή, 

4 Στην περίπτωση των πρωτοετών φοιτητών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των επιτυχώς εξετασθέντων 
μαθημάτων κατά τη στιγμή κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης, όπως αυτός αποδεικνύεται από την 
αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει την αίτηση του υποψηφίου. 
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         3,iL : ο μ.ό. του επιπέδου γνώσης των γλωσσών πέραν των 1, 2,&i iL L , δηλαδή: 

 

.... i

i

+ + +
=

1 2
3, 3, 3,

3,

n
i i i

i
L L L

L
n

                                             (5) 

 

όπου in : ο αριθμός των ξένων γλωσσών που γνωρίζει ο i φοιτητής5 πέραν των 

1, 2,&i iL L .  

 

Το αριθμητικό μέγεθος των μεταβλητών που αφορούν το επίπεδο γλωσσομάθειας 

προσδιορίζεται με κοινό τρόπο και βάσει της ακόλουθης σχέσης: 

 

1
1, 2, 3, 3,

 10 Για επίπεδο γλωσσομάθειας C2
  7 Για επίπεδο γλωσσομάθειας C1

 ,   ,   ,  .... ,  5.5 Για επίπεδο γλωσσομάθειας B2
  4 Για επίπεδο γλωσσομάθειας B1
  0 Σε κάθε άλλη περίπτωση

in
i i i iL L L L



= 




                          (6) 

 

Στον πίνακα Π.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αριθμητικές τιμές των 

συντελεστών στάθμισης αj και βh που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των σχέσεων (1) 

& (4): 

 

Π.1: Αριθμητικές Τιμές Συντελεστών Στάθμισης 

α1 0.25 β1 0.4 

α2 0.15 β2 0.5 

α3 0.25 β3 0.1 

α4 0.35   

Άθροισμα 1.00 Άθροισμα 1.0 

 

Όπως άμεσα προκύπτει από τις σχέσεις (2) – (6), ο βαθμός κατάταξης (ΒΚi) 

παίρνει τιμές από 0 έως και 10. Ο φοιτητής i για τον οποίο θα ισχύει ότι ΒΚi = 10 

τοποθετείται στην κορυφή του πίνακα προτεραιότητας. Σε περίπτωση απόλυτης 

5 Στο πλαίσιο της σχέσης (5) ο συντελεστής ni λογίζεται ως δείκτης και όχι ως εκθέτης. 
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ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προπτυχιακών φοιτητών, ο Ακαδημαϊκά 

Υπεύθυνος του Τμήματος διενεργεί συνέντευξη με τους ισοβαθμούντες υποψήφιους. 

Έπειτα από την διαπίστωση των ιδιαίτερων στοιχείων που συνθέτουν την προσωπικό-

τητα του κάθε φοιτητή, ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος σταθμίζει τα εν λόγω στοιχεία και 

προχωρεί στην κατάταξη των ισοβαθμούντων φοιτητών. Η κατάταξη των εν λόγω 

φοιτητών θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται η σειρά 

κατάταξης των υπολοίπων. 

Βάσει της κατάταξης των φοιτητών στον πίνακα προτεραιότητας, ο Διοικητικά 

Υπεύθυνος του Τμήματος προώθησης διαμορφώνει τις προτάσεις υποψηφιοτήτων 

(nominations) λαμβάνοντας υπόψη: 1ον τα τμήματα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής στα οποία έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να μετακινηθούν, κατά σειρά 

προτίμησης, οι ενδιαφερόμενοι και 2ον τους περιορισμούς κινητικότητας που 

απορρέουν από τις υπογραφείσες διμερείς συμφωνίες συνεργασίας. Με την 

ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, ο Διοικητικά Υπεύθυνος προωθεί τις προτάσεις 

υποψηφιοτήτων προς έγκριση στον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο του Τμήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

Η συμμετοχή των φοιτητών στα διαδικτυακά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας 

πραγματοποιείται έπειτα από την χορήγηση, εκ μέρους του Γραφείου Erasmus του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της σχετικής άδειας συμμετοχής. 

 

Η χορήγηση των αδειών στους ενδιαφερόμενους φοιτητές λαμβάνει χώρα έπειτα από 

την κατάταξή τους σ’ έναν πίνακα απόδοσης προτεραιότητας. Η κατάταξη του 

φοιτητή i στον πίνακα αυτό πραγματοποιείται βάσει ενός αλγορίθμου, η μαθηματική 

μορφή του οποίου έχει ως ακολούθως:   

 

4,10i iLI  =   X−                                                      (7)   

 

όπου 4,iX : η μεταβλητή μέτρησης του επιπέδου γλωσσομάθειας του i φοιτητή, όπως 

αυτή περιγράφεται στο πλαίσιο των σχέσεων (4) – (6) του παραρτήματος Ι. 

 

Ο αλγόριθμος iLI  χρησιμοποιείται ως δείκτης προσέγγισης του επιπέδου γλωσσικής 

ανεπάρκειας (linguistic inadequacy) του φοιτητή και παίρνει αριθμητικές τιμές στο 

κλειστό διάστημα από μηδέν («πλήρης γλωσσική επάρκεια») έως και δέκα («πλήρης 

γλωσσική ανεπάρκεια»). 

 

Ο αλγόριθμος iLI  αποδίδει προτεραιότητα στην χορήγηση αδειών, εκ μέρους του 

Γραφείου Erasmus, σε εκείνους τους φοιτητές για τους οποίους έχουν υπολογιστεί οι 

υψηλότερες αριθμητικές τιμές του αλγορίθμου. Με άλλα λόγια ικανοποιούνται κατά 

προτεραιότητα τα αιτήματα χορήγησης αδειών των φοιτητών που εμφανίζονται στις 

πρώτες (υψηλότερες) θέσεις του πίνακα κατάταξης.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

H αντιστοίχηση της βαθμολογίας του φοιτητή, όπως αυτή αναγράφεται στο 

Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, στην ελληνική βαθμολογική κλίμακα, 

πραγματοποιείται βάσει του ακόλουθου μαθηματικού τύπου: 

 −
−

−
5 ( )10  

f
h Max BB

Max Min
=                                              (8) 

όπου hB : ο βαθμός της ελληνικής βαθμολογικής κλίμακας, fB : ο αποκτηθείς βαθμός 

της ξένης κλίμακας και Max  ( Min ): ο βαθμός άριστα (βάση) της ξένης κλίμακας 

βαθμολόγησης, όπως ορίζεται στα πλαίσια της διμερούς συμφωνίας συνεργασίας.  

Στην περίπτωση κατά την οποία η χρήση του παραπάνω μαθηματικού τύπου οδηγήσει 

στην εξειδίκευση ενός δεκαδικού αριθμού, ο εν λόγω αριθμός στρογγυλοποιείται 

προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό της ελληνικής βαθμολογικής κλίμακας. 

 

Παράδειγμα: Έστω ότι ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επισκέφθηκε 

ένα συνεργαζόμενο Γερμανικό Πανεπιστήμιο και παραδίδει, με την επιστροφή του,  

στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματος ένα Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, 

βάσει του οποίου έχει περάσει ένα μάθημα με βαθμό 3.1 ( )3.1fB = . Δεδομένου ότι 

στα πλαίσια της γερμανικής βαθμολογικής κλίμακας το άριστα είναι το 1 ( Max  = 1) 

και η βάση το 4  ( Min  = 4), η εφαρμογή του μαθηματικού τύπου (8) οδηγεί στην 

ακόλουθη βαθμολογική αντιστοίχιση: 

 

( ) ( )
( )

5 1 3.1 10.55 ( )10 10 10 10 3.5 6.5
1 4 3

fMax B
Max Min

− −−
− = − = − = − =

− − −
 7hB = ≈  

 

Όπως διαπιστώνουμε, ο βαθμός 3.1 της γερμανικής βαθμολογικής κλίμακας 

αντιστοιχίστηκε, κάνοντας χρήση του μαθηματικού τύπου (8), στον βαθμό 6.5 της 

ελληνικής βαθμολογικής κλίμακας. Έπειτα από την στρογγυλοποίηση αυτού προς τον 

πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, το μάθημα αναγνωρίζεται στον φοιτητή με βαθμό επτά.    
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Α.   ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ  

ERASMUS - ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

 

 Η επηιεμηκφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ νξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

ξπζκίζεηο  ηνπ πξνγξάκκαηνο νη νπνίεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ 

Erasmus. 

 Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο, ε επηινγή 

ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη βάζεη δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ ηα νπνία είλαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηά. 

 Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα κεηαθηλεζεί ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα δηαζέζηκα 

θνλδχιηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Η πεξίνδνο θαηάζεζεο ησλ αηηεκάησλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο νξίδεηαη θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξχκαηνο.   

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus Plus έρνπλ 

φινη νη εγγεγξακκέλνη, θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο, θνηηεηέο ηνπ 

πξψηνπ, δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 Οη θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Ιδξχκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus Plus κφλν εθφζνλ έρνπλ νινθιε-

ξψζεη ην πέκπην εμάκελν ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ηνπο. 

 Οη θνηηεηέο θαηαζέηνπλ ην αίηεκα θηλεηηθφηεηαο ζηνλ Γηνηθεηηθά Υπεχζπλν ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Erasκus ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζήο ηνπο. Οη πιήξεηο θάθεινη ησλ 

αηηεκάησλ πξνσζνχληαη απφ απηφλ ζην Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξχκαηνο.  

 Η ρξεκαηνδνηνχκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κεηαθίλεζεο γηα ηελ πξαγκα-

ηνπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο ζην εμσηεξηθφ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Era-

smus+ Placement νξίδεηαη απφ δχν έσο θαη ηέζζεξεηο κήλεο, κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο θαηά δχν κήλεο αλάινγα κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε.  

 Η επηινγή ησλ δηθαηνχρσλ γηα ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Erasmus Plus ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ Τξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, βάζεη 

ησλ πεξηγξαθφκελσλ δηαδηθαζηψλ ζηηο ελφηεηεο B & Γ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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Β.   ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΗΣΖΜΑΣΩΝ  

Τα αηηήκαηα κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηψλ ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο Erasmus Plus ηθαλνπνηνχληαη βάζεη κίαο δηαδηθαζίαο ηξηψλ ζηαδίσλ. 

 

Β.1   Πρώηο ηάδιο 

Σην πιαίζην ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίαο, ην Γξαθείν 

Erasmus ηνπ Ιδξχκαηνο νκαδνπνηεί ηα αηηήκαηα θηλεηηθφηεηαο βάζεη ηεο Σρνιήο 

πξνέιεπζεο ησλ αηηνχλησλ
1
 (S). Σηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλν-

ιηθνχ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  A  κεηαμχ 

ησλ ηεζζάξσλ Σρνιψλ ηνπ Ιδξχκαηνο βάζεη ηνπ αθφινπζνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ: 

S
S

N

N
 A A                                                    (1) 

φπνπ SA : ην αλαινγνχλ ζηελ Σρνιή S ρξεκαηηθφ πνζφ, A : ην εηήζην ζπλνιηθφ 

πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, SN : ν αξηζκφο ησλ αηηεκάησλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην ηεο S Σρνιήο ηνπ Ιδξχκαηνο
2
, 

4

1

S

S

N N



 : ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ αηηεκάησλ πνπ θαηαηέζεθαλ, S = 1: ε Σρνιή Δπηζηεκψλ Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, S = 2: ε Σρνιή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, S = 3: ε Σρνιή 

Κνηλσληθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ & Τερλψλ θαη S = 4: ε Σρνιή Οηθνλνκηθψλ 

& Πεξηθεξεηαθψλ Σπνπδψλ. 

 

 

Β.2   Γεύηερο ηάδιο 

Σην δεχηεξν ζηάδην ηεο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίαο ην Γξαθείν Erasmus ηνπ 

Ιδξχκαηνο πξνρσξεί ζηελ θαηάηαμε, αλά Σρνιή, ησλ αηηεκάησλ θηλεηηθφηεηαο, ιακβά-

                                                 
1
 Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο αηηνχληεο έρεη ήδε κεηαθηλεζεί θαηά ην παξειζφλ ζην πιαίζην 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus+ Placement, ην αίηεκά ηνπ δελ κπαίλεη ζηελ 

δηαδηθαζία θαηάηαμεο. Η ηθαλνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ αηηήκαηνο ζα εμεηαζηεί έπεηηα απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ έγθπξσλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ, πνπ κεηέρνπλ γηα πξψηε θνξά ζην 

Πξφγξακκα, θαη εθφζνλ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηηθψλ πφξσλ έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ηξίηνπ ζηαδίνπ ηεο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίαο. 
2
 Σηελ πεξίπησζε πνπ αηηψλ είλαη θνηηεηήο ελφο εθ ησλ Γηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπ-

ρηαθψλ Σπνπδψλ (Γ.Π.Μ.Σ.) ηνπ Ιδξχκαηνο, ην αίηεκά ηνπ πξνζκεηξείηαη κε εθείλα ηεο ζπληζηψζαο 

ην Γ.Π.Μ.Σ. Σρνιήο πνπ ζπγθεληξψλεη ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ αηηεκάησλ. 
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λνληαο ππφςε κία ζεηξά θξηηεξίσλ ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ 

ζηνλ νπνίν αλήθεη ν αηηψλ. Τα ελ ιφγσ θξηηήξηα έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

(i) Ο κέζνο φξνο ηνπ πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπ αηηνχληνο, φπσο απηά απνδεηθλχνληαη απφ ηα πξνζθνκη-

ζζέληα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη 

πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο κέζνο φξνο είλαη εθείλνο πνπ 

πξνθχπηεη, βάζεη ηεο αλαιπηηθήο ηνπ βαζκνινγίαο, απφ ην ζχλνιν ησλ εμεηαζζέ-

λησλ καζεκάησλ, κέρξη θαη ηελ εμεηαζηηθή ηνπ εμακήλνπ θνίηεζεο πνπ πξνε-

γείηαη εθείλνπ ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο. Οη θνηηεηέο 

πνπ δηαλχνπλ ην πέκπην εμάκελν θνίηεζεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεκα, κε ηε 

ξεηή πξνυπφζεζε φηη ζα κεηαθηλεζνχλ κφλν απφ ηνλ Μάξηην ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο. 

(ii) Ο αξηζκφο (α) ησλ δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο κε θξηηέο θαη (β) ησλ αλαθνηλψζεσλ ζε επηζηεκνληθά δηεζλή 

ζπλέδξηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο κε θξηηέο, φπσο απηφο απνδεηθλχεηαη 

απφ ηα αληίγξαθα ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξίσλ, 

αληηζηνίρσο, πνπ νη αηηνχληεο ζα θαηαζέηνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο. Αλαθνξηθά κε 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα εμαηξεηηθήο θαη αδηακθηζβήηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο, πνπ 

ζεξαπεχεη ην Τκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο, ε κνξηνδφηεζε ζα 

πξνθχπηεη βάζεη θξηηεξίσλ αληηζηνίρηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ κε ην θαιιηηερληθφ 

έξγν πνπ πξνηείλεη ε ΜΟ.ΓΙ.Π. ηνπ Ιδξχκαηνο. 

(iii) Ο θχθινο ζπνπδψλ πνπ δηαλχεη ν αηηψλ θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο 

θηλεηηθφηεηαο.   

(iv) Ο αξηζκφο ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηνπ αηηνχληνο, 

φπσο απηφ βεβαηψλεηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο δηεζλείο θνξείο πηζηνπνίεζεο 

(φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ην Α.Σ.Δ.Π. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ).    

 

Τα θξηηήξηα θαηάηαμεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Γξαθείν Erasmus γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ελφο αιγφξηζκνπ θαηάηαμεο, ε καζεκαηηθή κνξθή 

θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη ζην πιαίζην ηεο ελφηεηαο Γ ηνπ 

παξφληνο θεηκέλνπ. Ο αιγφξηζκνο ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε έλα απφ ηα 

αηηήκαηα ησλ θνηηεηψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην ηεο S Σρνιήο ηνπ Ιδξχκαηνο.  
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Τν αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηνπ αιγφξηζκνπ θαηάηαμεο παίξλεη ηηκέο ζην θιεηζηφ 

δηάζηεκα [0,10] θαη απνδίδεηαη κε ηέζζεξα δεθαδηθά ςεθία. Βάζεη απηνχ ην Γξαθείν 

Erasmus πξνβαίλεη ζηελ θαηάηαμε ησλ αηηνχλησλ θνηηεηψλ ηεο θάζε Σρνιήο ζε έλαλ 

πίλαθα απφδνζεο πξνηεξαηφηεηαο. Τν αίηεκα γηα ην νπνίν ππνινγίζηεθε ε κεγαιχ-

ηεξε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ αιγφξηζκνπ θαηάηαμεο, ηθαλνπνηείηαη θαηά απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ ηεο Σρνιήο. Τα ππφινηπα αηηήκαηα ηεο Σρνιήο 

ηθαλνπνηνχληαη απνδίδνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε εθείλα πνπ βξίζθνληαη πςειφηεξα 

ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, γηα ηα νπνία δειαδή έρεη ππνινγηζηεί ε κεγαιχηεξε 

αξηζκεηηθή ηνπ αιγφξηζκνπ θαηάηαμεο.  

Η δηαδηθαζία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ θηλεηηθφηεηαο ζπλερίδεηαη κέρξηο 

είηε εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ SA  πνπ αλαινγεί ζηε Σρνιή, είηε ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αηηεκάησλ. Τα αηηήκαηα ησλ Σρνιψλ πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ κε ηελ 

πεξάησζε ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ, κεηαθέξνληαη ζην ηξίην θαη ηειηθφ ζηάδην ηεο 

αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

 Β.3   Σρίηο ηάδιο 

Σην ηξίην ζηάδην ηεο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίαο ιακβάλεη ρψξα ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ αηηεκάησλ πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ ζην ζηάδην πνπ πξνεγήζεθε. Πην ζπγθεθξη-

κέλα ηα ελ ιφγσ αηηήκαηα θαηαηάζζνληαη, θαηά θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο ηεο αξηζκε-

ηηθήο ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ ππνινγίζηεθε λσξίηεξα γη’ απηά, ζ’ έλα θνηλφ γηα ην 

ζχλνιν ησλ Σρνιψλ πίλαθα απφδνζεο πξνηεξαηφηεηαο
3
. 

Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ αηηεκάησλ ζην ηξίην απηφ ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη 

ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ  B , ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ρξεκαηηθψλ 

πνζψλ ( S
A , S = 1, …. 4) πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηα ζην δεχηεξν ζηάδην, έπεηηα απφ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ θηλεηηθφηεηαο αλά 

Σρνιή. Με άιια ιφγηα ηζρχεη φηη: 

4

1 2 3 4

1

S

S

        B A A A A A                                    (2) 

                                                 
3
 Σην ηξίην ζηάδην, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη 

θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ. 
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Η ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ θηλεηηθφηεηαο μεθηλά απφ εθείλν πνπ βξίζθεηαη 

ςειφηεξα ζηνλ πίλαθα απφδνζεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζπλερίδεηαη κέρξηο φηνπ         

(α) ηθαλνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ αηηεκάησλ ή (β) εμαληιεζεί ην ρξεκαηηθφ πνζφ B . 

Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα ηκήκα ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ B , έζησ B , 

παξακέλεη αδηάζεην έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε θαη ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδη-

θαζίαο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ θηλεηηθφηεηαο, ην ελ ιφγσ πνζφ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ην Γξαθείν Erasmus γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ εθείλσλ ησλ θνηηεηψλ, 

πνπ θαηά ην παξειζφλ είραλ κεηαθηλεζεί ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο Erasmus+ Placement. Η θαηάηαμε ησλ ελ ιφγσ αηηεκάησλ γίλεηαη θαηά 

θζίλνπζα ηάμε κεγέζνπο ηεο κεηαβιεηήο 5,iX , φπσο απηή νξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο 

ελφηεηαο Γ πνπ αθνινπζεί [ζρέζε (14)], απνδίδνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ αηηήκαηνο γηα ην νπνίν ππνινγίζηεθε ε κεγαιχηεξε αξηζκεηηθή ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο 5,iX . Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ην ρξεκαηηθφ πνζφ B  ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ην Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξχκαηνο βάζεη ησλ εθάζηνηε νδεγηψλ απφ ην Ι.Κ.Υ. 

 

Γ.   ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΗΣΖΜΑΣΩΝ 

Η θαηάηαμε, αλά Σρνιή, ησλ ππνςήθησλ πξνο κεηαθίλεζε θνηηεηψλ ζ’ έλαλ 

πίλαθα απφδνζεο πξνηεξαηφηεηαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ αηηεκάησλ ηνπο θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίαο, πξα-

γκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο αιγφξηζκνπ θαηάηαμεο  R , γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ νπνίνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα πνπ παξαζέηνληαη ζηελ ελφηεηα Β.2.  

Ο καζεκαηηθφο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αξηζκεηηθήο 

ηηκήο ην αιγφξηζκνπ θαηάηαμεο θαζελφο εθ ησλ αηηεκάησλ έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

 
4

, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4,

1

= =R i j j i i i i i

j

α X α X α X α X α X



                  (3)   

 

φπνπ R i : ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ αιγφξηζκνπ θαηάηαμεο ηνπ i θνηηεηή ηεο Σρνιήο S,  

1,iX : ν αιγφξηζκνο πξνζκέηξεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ βαζκνινγηψλ ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ (ηνπ 1
νπ

 , 2
νπ

 θαη 3
νπ

 θχθινπ) ηνπ i θνηηεηή,  
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2,iX : ν αιγφξηζκνο πξνζκέηξεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκν-

ληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαθνηλψζεσλ ζε επηζηεκν-

ληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο ηνπ i θνηηεηή, 

3,iX : ε κεηαβιεηή ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ζηελ νπνία αλήθεη ν αηηψλ θαηά ην 

ρξφλν θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο, 

4,iX : ν αιγφξηζκνο πξνζκέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ μέλσλ γισζζψλ πνπ νκηιεί ν αηηψλ θνηηεηήο θαη, ηέινο, 

 0,1 ,  1 ,  .... ,  4j jα : ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ 

ηζνχηαη κε ηε κνλάδα 

4

1

1j

j

α



 
 
 
 
 .     

 Ο αιγφξηζκνο 1,iX  ππνινγίδεηαη αξηζκεηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ αθφινπζνπ 

καζεκαηηθνχ ηχπνπ:  

 

   1, 1   1, 2   2, 3   3,=i i i iX β β β C C C                                        (4) 

 

φπνπ  0,1 ,  1,  2,  3j jβ : ζηαζεξνί ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ην άζξνηζκα ησλ 

νπνίσλ ηζνχηαη κε ηε κνλάδα θαη ,  1,  2,  3j   ,j iC : νη κεηαβιεηέο πνζνηη-

θνπνίεζεο ησλ ηίηισλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ j θχθινπ ζπνπδψλ 

απφ ηνλ i θνηηεηή, κε ην αξηζκεηηθφ κέγεζνο απηψλ λα πξνζδηνξίδεηαη ζην 

πιαίζην ησλ αθφινπζσλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ:  

 

       1, 1 2 3= 1 + 10i i e ib b μ b Log B C                                (5) 

 

      2,

10
= 1 4

1
i iExp M

e



C                                              (6) 

 

      3,

10
= 1 4

1
i iExp D

e



C                                               (7) 

   

φπνπ: 1

1

10
b    ,  

   

 
2

79 6 5 99 11 10

100 12 11

e e

e

 Log  Log
b

 Log


   ,  

 
3

2

12 11e

b
Log

   ,  
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 eLog x : ν θπζηθφο ινγάξηζκνο ηνπ κε αξλεηηθνχ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ x, 

 0,2iB  : ν αξηζκφο ησλ πξνπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή i, 

iμ : ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπηπρηαθψλ ηίηισλ
4
 ηνπ θνηηεηή i,  

 0,2iM  : ν αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή i, 

 0,2iD  : ν αξηζκφο ησλ δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή i, 

 Exp x : ε θπζηθή εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ x &  

 1 2.71828e Exp  : ε βάζε ησλ θπζηθψλ ινγαξίζκσλ. 

 

 Ο αιγφξηζκνο 2,iX  πξνζδηνξίδεηαη αξηζκεηηθά θάλνληαο ρξήζε ηνπ αθφινπζνπ 

καζεκαηηθνχ ηχπνπ: 

  2, 1   1, 2   2,=i i iX γ γP P                                                (8) 

φπνπ  0,1 ,  1,  2j jγ : ζηαζεξνί ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ην άζξνηζκα ησλ 

νπνίσλ ηζνχηαη κε ηε κνλάδα θαη ,  1,  2j   ,j iP : νη κεηαβιεηέο πνζνηηθνπνίεζεο 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ θνηηεηή i, νη νπνίεο είηε παξνπζηάζζεθαλ ζε 

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο (j = 1) είηε δεκνζηεχζεθαλ ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά κε θξηηέο
5
 (j = 2), ην αξηζκεηηθφ κέγεζνο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη 

ζην πιαίζην ηεο αθφινπζεο καζεκαηηθήο ζρέζεο: 

 

     
   , ,= 10 1 2 5j i j iExp p P    ,   j = 1, 2                  (9) 

 

φπνπ 1,ip : ν αξηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ θνηηεηή i πνπ παξνπζηά-

ζζεθαλ ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο & 

2,ip : ν αξηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ θνηηεηή i πνπ δεκνζηεχ-

ζεθαλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο. 

                                                 
4
 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο (Bi = 0), ε κεηαβιεηή μi ζα παξηζηά ηνλ 

κέζν φξν ησλ επηηπρψο εμεηαζκέλσλ καζεκάησλ ηνπ, κέρξη θαη ηελ εμεηαζηηθή ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο.   
5
 Οη βεβαηψζεηο απνδνρήο επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ (letter of acceptance) απφ πεξηνδηθά κε θξηηέο, ν 

ρξφλνο δεκνζίεπζεο ησλ νπνίσλ έπεηαη εθείλνπ ηεο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο, 

ιακβάλνληαη θαλνληθά ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεηαβιεηήο   2,iP . 
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 Η κεηαβιεηή 3,iX  ζρεηίδεηαη κε ηνλ θχθιν ζπνπδψλ πνπ δηαλχεη ν αηηψλ θαηά ην 

ρξφλν θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο κεηαθίλεζεο. Η βαζκνινγηθή δηαβάζκηζε απηήο 

ηεο κεηαβιεηήο πεξηγξάθεηαη ζην πιαίζην ηεο αθφινπζεο ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεο: 

 

νπ

νπ νπ

νπ

νπ νπ

10 , γηα θνηηεηέο ηνπ 2  θχθινπ ζπνπδψλ

 8 , γηα θνηηεηέο ηνπ 4  έηνπο, ηνπ 1  θχθινπ ζπνπδψλ

 6 , γηα θνηηεηέο ηνπ 3  θχθινπ ζπνπδψλ & κεηαδηδάθηνξεο

 4 , γηα θνηηεηέο ηνπ 3  έηνπο, ηνπ 1  θχθινπ ζπν

3,iX

πδψλ

 0 , ζε θάζε άιιε πεξίπησζε










     (10) 

 

 Ο αιγφξηζκνο ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο 4,iX  πξνζδηνξίδεηαη αξηζκεηηθά 

βάζεη ηνπ αθφινπζνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ: 

 


3

4, , 1 1, 2 2, 3 3,

1

= =i h h i i i i

h

X δ L δ L δ L δ L



                               (11)  

 

φπνπ  0,1 ,  = 1, 2, 3hhδ : ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ 

ηζνχηαη κε 1, 

         1,iL : ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο ηνπ i θνηηεηή, 

         2,iL : ην επίπεδν γλψζεο ηεο γιψζζαο πνπ νκηιείηαη ζηελ ρψξα ππνδνρήο εθ 

κέξνπο ηνπ i θνηηεηή, 

         3,iL : ν κέζνο φξνο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ησλ γισζζψλ πέξαλ ησλ 1, 2,&i iL L , 

δειαδή: 

.... i

i

  


1 2

3, 3, 3,

3,

n

i i i

i

L L L
L

n
                                             (12) 

φπνπ in : ν αξηζκφο ησλ μέλσλ γισζζψλ πνπ γλσξίδεη ν i θνηηεηήο
6
 πέξαλ ησλ 

1, 2,&i iL L .  

                                                 
6
 Σην πιαίζην ηεο ζρέζεο (12) ν ζπληειεζηήο ni δελ ινγίδεηαη (καζεκαηηθψο) σο εθζέηεο. 
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Τν αξηζκεηηθφ κέγεζνο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν γισζζν-

κάζεηαο πξνζδηνξίδεηαη κε θνηλφ ηξφπν θαη βάζεη ηεο αθφινπζεο ζρέζεο: 

 

 10 Γηα επίπεδν γισζζνκάζεηαο C2

  7 Γηα επίπεδν γισζζνκάζεηαο C1

5.5 Γηα επίπεδν γισζζνκάζεηαο B2

  4 Γηα επίπεδν γισζζνκάζεηαο B1

  0 Σε θάζε άιιε πεξίπησζε

 ,   ,   ,  .... ,  





 




1

1, 2, 3, 3,
in

i i i iL L L L                      (13) 

 

Σηνλ πίλαθα Π.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ ζπληειε-

ζηψλ ζηάζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ (3), (4), (8) & (11). 

 

 

Π.1: Αριθμηηικές Σιμές σνηελεζηών ηάθμιζης 

α1 0.25 γ1 0.30 

α2 0.10 γ2 0.70 

α3 0.25 ~ ~ 

α4 0.40 ~ ~ 

Άθροιζμα 1.0 Άθροιζμα 1.0 

β1 0.25 δ1 0.4 

β2 0.35 δ2 0.5 

β3 0.40 δ3 0.1 

Άθροιζμα 1.0 Άθροιζμα 1.0 

 

 

Όπσο άκεζα πξνθχπηεη απφ ηηο ζρέζεηο (3) – (13), ν αιγφξηζκνο θαηάηαμεο  iR  

παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο θαη 10. Ο θνηηεηήο i γηα ηνλ νπνίν ζα ηζρχεη φηη 10i R  

ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή ηνπ πίλαθα πξνηεξαηφηεηαο. Σε περίπηωζη απόλσηης 

ιζοβαθμίας κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ θνηηεηψλ βάζεη ηνπ αιγφξηζκνπ θαηάηαμεο 

iR , ν Υπεχζπλνο ηνπ Γξαθείνπ Erasmus θαηαηάζζεη ζηνλ πίλαθα απφδνζεο πξνηε-

ξαηφηεηαο ηα αηηήκαηα φζσλ ηζνβάζκεζαλ βάζεη ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζήο ηνπο, ηνπν-

ζεηψληαο πςειφηεξα εθείλα ηα νπνία θαηαηέζεθαλ λσξίηεξα.  
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Σε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ θνηηεηψλ, ηα αηηήκαηα 

απηψλ θαηαηάζζνληαη ζηνλ πίλαθα απφδνζεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπνζεηψληαο πςειφ-

ηεξα εθείλα γηα ηα νπνία ππνινγίδεηαη ε κεγαιχηεξε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 5,iX :  

 

  
  

 
 

  
   

   

2

5,

28810  1 

2 302

i
i

Η
X Exp

π


                               (14) 

 

φπνπ iΗ : ε ειηθία ηνπ i θνηηεηή εθθξαζκέλε ζε κήλεο & π ≈ 3.14159 . 

Η θαηάηαμε ησλ ηζνβαζκνχλησλ αηηεκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, 

θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνινίπσλ.  

 

 

Γ. Φοιηηηές
7
 

1. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα πξαθηηθή άζθεζε ζε φινπο ηνπο 

θχθινπο ζπνπδψλ ηνπο (Πξψην, Γεχηεξν ή Τξίην). Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 

Πξφγξακκα έρνπλ θαη νη Μεηαδηδαθηνξηθνί Φνηηεηέο ηνπ Ιδξχκαηνο. 

 

2. Οη θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο εθφζνλ 

έρνπλ νινθιεξψζεη, θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο κεηαθίλεζεο, ην 

πέκπην εμάκελν ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ηνπο.  

 

3. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα απηήο θαηαηίζεληαη ζηνλ 

Δξαζκηαθφ Γηνηθεηηθά Υπεχζπλν ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο, ζηνλ νξηζκέλν απφ 

ηελ πξνθήξπμε ρξφλν, απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη θάλνληαο ρξήζε 

κφλν ηνπ e-mail πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνπο Φνηηεηέο απφ ην Παλεπηζηήκην. Γελ 

γίλνληαη απνδεθηέο νη αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα ή απνζηέιινληαη 

ειεθηξνληθά απφ πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο e-mail. 

 

4. Η αίηεζε ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
8
: 

                                                 
7
 Οη αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα ελφηεηα ξπζκίζεηο & ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ ηζρχνπλ θαη γηα 

εθείλνπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ κε κεδεληθή ρξεκαηνδφηεζε, 

ελ φισ ή ελ κέξεη, απφ ην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus+ Placement ζην εμσηεξηθφ. 
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(a) Τν ζπκπιεξσκέλν έληππν ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

(b) Τελ βεβαίσζε ζπνπδψλ απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ζην νπνίν 

θνηηνχλ. Η ρξνληθή απφθιηζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο 

ζπνπδψλ θαη ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο, δελ ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα εξγάζηκεο εκέξεο. 

(c) Τνπο ηίηινπο ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνχο, κεηαπηπρηαθνχο ή/θαη δηδαθηνξηθνχο) 

ηνπ αηηνχληνο. Οη αηηνχληεο πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 

ηελ αλαιπηηθή ηνπο βαζκνινγία, ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ππνινγηζκέλνο 

ν κέζνο φξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ εμεηαζζέλησλ καζεκάησλ, κέρξη θαη ηελ 

εμεηαζηηθή ηνπ εμακήλνπ θνίηεζεο πνπ πξνεγείηαη εθείλνπ ηνπ ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο. 

(d) Τηο βεβαηψζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο ηνπ αηηνχληνο, νη 

νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο 

[φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ην Αλψηαην Σπκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

(Α.Σ.Δ.Π.) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ]. 

(e) Τηο βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ησλ αηηνχλησλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα ηεο εκεδαπήο 

ή ηεο αιινδαπήο κε θξηηέο, θαζψο θαη ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο δεκνζηεχζεηο 

(ζε ειεθηξνληθή κνξθή) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, κε θξηηέο, ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο
9
.   

(f) Τν απνδεηθηηθφ απνδνρήο ηνπ θνξέα ππνδνρήο, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ηο διάζηημα ηης πρακηικής άζκηζης θαη η περιγραθή ηοσ 

ανηικειμένοσ ηης εργαζίας. Τν απνδεηθηηθφ απνδνρήο ζα πξέπεη πξνεγνπ-

κέλσο λα έρεη ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ Δξαζκηαθνχ Αθαδεκατθνχ Υπεχζπλνπ 

ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο ηνπ αηηνχληνο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε έγθξηζε 

ηνπ απνδεηθηηθνχ απνδνρήο, ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ πξνθήξπμε ρξφλν, 

δελ είλαη εθηθηή ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ Δξαζκηαθνχ Αθαδεκατθνχ Υπεπ-

ζχλνπ, ν ηειεπηαίνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο ην Γξαθείν Erasmus 

ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ην πξφζσπν πνπ ζα επηθνξηηζηεί, αλη’ απηνχ, ηελ επζχλε 

έγθξηζεο ησλ απνδεηθηηθψλ απνδνρήο.    

                                                                                                                                            
8
 Οη θνηηεηέο πνπ ηειηθψο ζα επηιεγνχλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ, πξηλ ηελ κεηαθίλεζή ηνπο θαη ζε 

έληππε κνξθή, ζην Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξχκαηνο, ηα γλήζηα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο, 

ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ ηξέρνπζα παξάγξαθν βεβαηψζεσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπο δεκνζηεχζεσλ.   
9
 Απνδεθηέο γίλνληαη θαη νη βεβαηψζεηο απνδνρήο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, ν 

ρξφλνο δεκνζίεπζεο ησλ νπνίσλ έπεηαη εθείλνπ ηεο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο.  
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5. Οη θνηηεηέο πνπ ζα επηιεγνχλ ζα πξέπεη, πξηλ ηελ κεηαθίλεζή ηνπο, λα έρνπλ 

θαηαζέζεη απηνπξνζψπσο ζην Γξαθείν Erasmus ηα έληππα θαη έγγξαθα ηα νπνία 

νξίδνληαη ζην θείκελν ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Erasmus+ Placement, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γξαθείνπ Erasmus θαηά ηνλ ρξφλν θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο. 

 

6. Οη θνηηεηέο θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε επηινγήο ηνπ Φνξέα Υπνδνρήο, 

ζηνλ νπνίν θαη ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη ελεκέξσζεο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ην ρξφλν ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Πξφγξακκα 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus Plus.  

 

7. Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνλ 

Δξαζκηαθφ Αθαδεκατθά Υπεχζπλν θαη ην Ίδξπκα γηα ηελ πνξεία ηεο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο.  

 

8. Η ρσξίο ζνβαξή αηηηνινγία αθχξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο Erasmus+ εθ κέξνπο ελφο θνηηεηή, ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ 

αθνινπζεί εθείλν ηεο αθχξσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.  

 

Δ. Γιοικηηικά Τπεύθσνοι Σμημάηων 

Οη Δξαζκηαθνί Γηνηθεηηθά Υπεχζπλνη ησλ Τκεκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη 

ππεχζπλνη γηα: 

1. Τελ παξαιαβή, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηεο αίηεζεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ απηήο εγγξάθσλ, θαηά ηελ νξηζκέλε ζην πιαίζην ηεο Πξνθήξπμεο 

ρξνληθή πεξίνδν θαηάζεζεο ησλ αηηεκάησλ θηλεηηθφηεηαο. 

2. Τνλ έιεγρν ηνπ έγθπξνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ. 

3. Τελ απνζηνιή, εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο, 

απαληεηηθνχ e-mail αλαθνξηθά κε ηελ παξαιαβή ηεο έγθπξεο αίηεζήο ηνπο. Σε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο θαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 
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Γηνηθεηηθά Υπεχζπλν ηνπ Τκήκαηνο γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ παξαιαβή ηεο 

αίηεζήο ηνπ.  

4. Τελ απνζηνιή ησλ έγθπξσλ αηηεκάησλ κεηαθίλεζεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ απηψλ 

εγγξάθσλ ζην Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξχκαηνο, εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εθπλνή ηνπ νξηζκέλνπ, βάζεη ηεο πξνθήξπμεο, ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ 

αηηεκάησλ.      

Σ. Γραθείο Erasmus Ηδρύμαηος 

Αλαθνξηθά κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ERASMUS+, νη θνηηεηέο απεπζχλνληαη ζην 

Γξαθείν Erasmus γηα: 

 

1) Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

2) Καηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ππνηξνθηψλ πξηλ 

θαη κεηά ηελ πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο. 

3) Βεβαηψζεηο Σπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα. 

 

Τν Γξαθείν Erasmus ηνπ Ιδξχκαηνο αλαιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Πξνγξάκ-

καηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ERASMUS+ έρνληαο ηελ επζχλε γηα: 

 

(i) Τελ ζχληαμε & αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Erasmus+ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Erasmus (http://afroditi.uom.gr/erasmus/). 

 

(ii) Τελ ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γξαθείνπ Erasmus αλαθνξηθά κε ηα αλαγθαία 

έληππα & ηηο θφξκεο γηα ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο εθ κέξνπο 

ησλ θνηηεηψλ (http://afroditi.uom.gr/erasmusp/).  

 

(iii) Τελ θαηάηαμε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ θνηηεηψλ βάζεη ηεο πεξηγξα-

θφκελεο δηαδηθαζίαο ζηηο ελφηεηεο Β θαη Γ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

  

(iv) Τελ παξαιαβή απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ επηιεγεί λα κεηαθηλεζνχλ, ησλ 

γλήζησλ αληηγξάθσλ ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο, ησλ βεβαηψζεσλ ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζε ζπλέδξηα, ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπο δεκνζηεχζεσλ θαη ησλ βεβαηψζεσλ 

πηζηνπνίεζεο ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο απηψλ. 

 

http://afroditi.uom.gr/erasmus/
http://afroditi.uom.gr/erasmusp/
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(v) Τελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θηλεηηθφηεηαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξα-

θείνπ Erasmus, έπεηηα απφ ηελ έγθξηζε απηψλ απφ ηελ Τξηκειή Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο.   

 

(vi) Τελ δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ ππνηξνθηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus+.  

  

Ε. Φορείς Τποδοτής
10

 

 

1. Σην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus Plus Placement 

σο Φνξέαο Υπνδνρήο νξίδεηαη ην Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ (Ν.Π.Ι.Γ.) ή 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) ηεο αιινδαπήο, ζην νπνίν ν κεηαθηλνχκελνο θνηηε-

ηήο ηνπ Ιδξχκαηνο ζα απαζρνιείηαη γηα κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, φπσο 

απηή νξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο Σπκθσλίαο Δθπαίδεπζεο (Training Agreement).   

 

2. Ο αηηψλ θνηηεηήο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε επηινγήο ηνπ Φνξέα Υπνδνρήο. 

 

3. Ο Φνξέαο Υπνδνρήο ν νπνίνο ηειηθψο επηιέγεηαη, θαη νξίδεηαη απφ ηνλ θνηηεηή 

ζην πιαίζην ηεο ππνγξαθείζαο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε Σπκθσλίαο Δθπαί-

δεπζεο, κπνξεί λα είλαη κία επηρείξεζε, έλα εθπαηδεπηηθφ θέληξν ή ίδξπκα, έλα 

εξεπλεηηθφ θέληξν ή θάπνηνο άιινο νξγαληζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

4. Ο Φνξέαο Υπνδνρήο θέξεη ηελ επζχλε 1
νλ

 αλάζεζεο ζηνλ θνηηεηή ηνπ έξγνπ 

απαζρφιεζεο θαη 2
νλ

 αληαπφθξηζεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο απνξξένπλ 

απφ ηελ ππνγξαθείζα Σπκθσλία Δθπαίδεπζεο. 

 

5. Σην πιαίζην ηεο Σπκθσλίαο Δθπαίδεπζεο ν θνηηεηήο δελ κπνξεί λα νξίζεη σο 

Φνξέα Υπνδνρήο ηα ζεζκηθά θαη άιια φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπε-

ξηιακβαλνκέλσλ (α) εμεηδηθεπκέλσλ νξγαληζκψλ & (β) νξγαληζκψλ πνπ δηαρεη-

ξίδνληαη πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. (πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί πηζαλή ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ή/θαη δηπιή ρξεκαηνδφηεζε). 

 

                                                 
10

 Βιέπε ζρεηηθά: http://www.esci-paris.eu/wp-content/uploads/2015/05/4-erasmus-student-mobility-

placement.pdf  

http://www.esci-paris.eu/wp-content/uploads/2015/05/4-erasmus-student-mobility-placement.pdf
http://www.esci-paris.eu/wp-content/uploads/2015/05/4-erasmus-student-mobility-placement.pdf
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Ζ. Ακαδημαϊκά Τπεύθσνοι 

 

Ο Δξαζκηαθφο Αθαδεκατθά Υπεχζπλνο έρεη ηελ επζχλε ειέγρνπ ηεο ζπκβαηφ-

ηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ ηνπ αηηνχληνο θνηηεηή κε εθείλν ηεο ζέζεο 

απαζρφιεζήο ηνπ ζην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην 

πιαίζην ηνπ πξνζθνκηζζέληνο απνδεηθηηθνχ ππνδνρήο.  

Ο Αθαδεκατθά Υπεχζπλνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνξξίςεη ην απνδεηθηηθφ 

απνδνρήο ηνπ θνξέα ππνδνρήο εθφζνλ: 

1
ον

 Τν αληηθείκελν ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο, θαη άξα ην αληηθείκελν ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, δελ είλαη ζπκβαηφ κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή. 

 

2
ον

 Ο θνξέαο ππνδνρήο αθνξά ζε θνξείο & νξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.   

 

Ο Δξαζκηαθφο Αθαδεκατθά Υπεχζπλνο δελ κπνξεί λα απνξξίπηεη έλα απνδεηθηηθφ 

απνδνρήο επηθαινχκελνο δεηήκαηα: 

 

(i) Καηαιιειφηεηαο ή πνηφηεηαο ηνπ θνξέα ππνδνρήο.          

(ii) Δξγαζηαθήο αζθάιεηαο ηνπ θνηηεηή.  

(iii) Γεληθφηεξεο αζθάιεηαο ζηε ρψξα ππνδνρήο. 

 

Ο Δξαζκηαθφο Αθαδεκατθά Υπεχζπλνο δελ θέξεη θακία λνκηθή ή άιιε επζχλε 

1
νλ

 γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, 2
νλ

 γηα ηελ εηαηξεία πνπ έρεη επηιέμεη ν 

θνηηεηήο, ε νπνία θαη δελ ππφθεηηαη ζε θακία κνξθή ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ ηδίνπ ή 

ηνπ Ιδξχκαηνο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε έγθξηζε ηνπ απνδεηθηηθνχ απνδνρήο, ζηνλ πξνβιεπφκελν 

απφ ηελ πξνθήξπμε ρξφλν, δελ είλαη εθηθηή ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ Δξαζκηαθνχ Αθαδε-

κατθά Υπεπζχλνπ, ν ηειεπηαίνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο ην Γξαθείν Erasmus 

ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ην πξφζσπν πνπ ζα επηθνξηηζηεί, αλη’ απηνχ, ηελ επζχλε έγθξηζεο 

ησλ απνδεηθηηθψλ απνδνρήο. 

Η απφξξηςε ελφο απνδεηθηηθνχ απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ Δξαζκηαθνχ Αθαδεκατθά 

Υπεχζπλνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ.      
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Θ. Τποηροθίες 

 

Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά ζε θνηηεηέο νη νπνίνη: 

 

 είλαη εγγεγξακκέλνη ζε θαλνληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (1
νπ

 , 2
νπ

 ή 3
νπ

 θχθινπ) 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

 δελ έρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο κε ην Γξαθείν Erasmus θαη ην Ίδξπκα 

Κξαηηθψλ Υπνηξνθηψλ (Ι.Κ.Υ.), 

 δελ έρνπλ αθπξψζεη ρσξίο ζνβαξή αηηηνινγία ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ή ζην Πξφγξακκα Μαζεζηαθήο Κηλεηηθφηεηαο Erasmus+, 

θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη εθείλνπ ηεο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο 

θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε.  

 

 

Η.   ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

 Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ αηηεκάησλ κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηψλ ζην πιαίζην 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus Plus Placement είλαη ηξηκειήο.  

 

 Η ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο είλαη ηεηξαεηήο. Tα κέιε ηεο νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Ιδξχκαηνο έπεηηα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ 

Πξχηαλε. 

 

 Αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο είλαη ε πξφθξηζε ησλ αηηεκάησλ κεηα-

θίλεζεο ησλ θνηηεηψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

 

 

ΗΑ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζα ηζρχνπλ γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλε-

πηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, πνπ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο Erasmus+ Placement απφ ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

2018-19 θαη κεηά.     

 


