Erasmus+ για Σπουδές (Studies) 2020-2021
Ορολογία Erasmus:
Application form = Αίτηση
Learning Agreement = Συμφωνία Σπουδών
Departmental Coordinator = Συντονιστής Τμήματος

Institutional Coordinator = Συντονιστής Ιδρύματος
Nomination = υπόδειξη υποψηφίου Erasmus
Sending Institution = Πανεπιστήμιο Προέλευσης
Receiving Institution = Πανεπιστήμιο Υποδοχής
Transcript of Records = Αναλυτική Βαθμολογία
Hall of Residence = Εστία
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Πριν την κινητικότητα
Βήμα 1ο: Προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής
(Receiving Institution)
Site του Πανεπιστημίου Υποδοχής
 Απαιτείται nomination πριν την αποστολή των απαραίτητων
δικαιολογητικών?
 Δικαιολογητικά όπως Student Application Form, Learning
Agreement, Accommodation form
 Οδηγούς Σπουδών για την επιλογή μαθημάτων και τη
συμπλήρωση του Learning Agreement σε συνεργασία με τον
Συντονιστή σας
 Βιογραφικό σημείωμα (CV) και αναλυτική βαθμολογία στα
αγγλικά
Αφού συγκεντρώσετε τα δικαιολογητικά, υπογεγραμμένα από εσάς
και τον Συντονιστής σας, τα αποστέλλετε στο Πανεπιστημίου
Υποδοχής.

 nomination
 deadlines
Πανεπιστημίου Υποδοχής
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Πριν την κινητικότητα
Πώς ψάχνω στο site του Πανεπιστημίου Υποδοχής και για τί?

 nomination
 δικαιολογητικά

links – examples from Erasmus partner Institutions:
http://cic.muni.cz/en/

 deadlines
Πανεπιστημίου
Υποδοχής

http://www.univ-paris5.fr/
http://www.elte.hu/en/#
http://www.goethe-university-frankfurt.de/en?locale=en
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Πριν την κινητικότητα
Βήμα 2ο
 Learning Agreement - Συντονιστής Erasmus
• επιλογή μαθημάτων & ECTS (30/semester – 20/τρίμηνο)
• κύρια γλώσσα διδασκαλίας (main language of instruction) και το επίπεδό σας πριν την
κινητικότητα
Υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης του Online Learning Agreement (OLA).
 Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από τον φορέα στον οποίο είστε ασφαλισμένοι.
 Δικαιολογητικά για επιχορήγηση Erasmus+ στην πλατφόρμα (θα σταλεί σχετικό email).

Απαραίτητα για την καταβολή της επιχορήγησης Erasmus:

•
•

acceptance από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής
τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο είστε 1ο όνομα ή συνδικαούχος.
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Επιχορήγηση Erasmus+
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές
καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:

Α’ δόση - με την αναχώρησή σας (αντιστοιχεί στο 80% του ποσού που δικαιούται συνολικά ο μετακινούμενος)
Β’ δόση – με την επιστροφή σας (αντιστοιχεί στο 20%) κι εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις επιστροφής:
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epistrofis_sms_2016-17.pdf
Τα παραπάνω ποσά αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
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On-line Linguistic Support
Ποιούς αφορά η on-line γλωσσική υποστήριξη?
Αφορά όλους τους μετακινούμενους οι οποίοι έχουν ως βασική γλώσσα διδασκαλίας
στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής μία από τις εξής γλώσσες:












Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιταλικά
Ισπανικά
Ολλανδικά
Τσέχικα
Πορτογαλικά
Σουηδικά
. . . .

On-line γλωσσικά tests:
1ο OLS πριν την κινητικότητα
2ο OLS μετά την κινητικότητα
υποχρεωτικά!
Σκοπός: Βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των
μετακινούμενων φοιτητών.
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Μετά την κινητικότητα
Επιστροφή και προϋποθέσεις για την καταβολή της β’ δόσης (20%)
Η β’ δόση της επιχορήγησης Erasmus+ καταβάλλεται εφόσον:


έχετε αναρτήσει στην πλατφόρμα Erasmus+ τα ακόλουθα:

1) Learning Agreement (Before/During/After mobility sections υπογεγραμμένα από φοιτητή
και 2 Συντονιστές)
2) Transcript of Records (Αναλυτική βαθμολογία – παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής)

3) Confirmation of Erasmus study period (Start and End date of study mobility)


και έχετε υποβάλει:

4) το 2o OLS test

5) το On-line Report (υποβολή της on-line έκθεσης
ζητείται με email από automated-notifications@nomail.ec.europa.eu
με τη λήξη της περιόδου σπουδών σας στο εξωτερικό).
https://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Δήμητρα Σταματοπούλου
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλ.: 2610 969029
Email: llp.outgoing@upatras.gr
Οδηγίες για την κινητικότητα για σπουδές:
https://www.upatras.gr/el/node/8191

