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Ορολογία Erasmus:

Application form = Αίτηση

Learning Agreement = Συμφωνία Σπουδών 

Departmental Coordinator = Συντονιστής Τμήματος

Institutional Coordinator = Συντονιστής Ιδρύματος

Nomination = υπόδειξη υποψηφίου

Sending Institution = Πανεπιστήμιο Προέλευσης 

Receiving Institution = Πανεπιστήμιο Υποδοχής 

Transcript of Records = Αναλυτική Βαθμολογία 

Hall of Residence/University dormitories = Εστία
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Πανεπιστημίου Υποδοχής

 nomination

Πριν την κινητικότητα

Προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (Receiving Institution)

Ψάχνω στο site του Πανεπιστημίου Υποδοχής

Απαιτείται nomination πριν την αποστολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών?

Δικαιολογητικά τα οποία συνήθως ζητούνται από τα 

Ιδρύματα Υποδοχής: 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.



 Learning Agreement - σε συνεργασία με τον Συντονιστή Erasmus+
• επιλογή μαθημάτων & ECTS (30/ακαδ.εξάμηνο – 20/τρίμηνο)
• κύρια γλώσσα διδασκαλίας (main language of instruction) και το επίπεδό σας πριν την κινητικότητα.

Συμπλήρωση του Online Learning Agreement (OLA)
Το OLA είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει σε φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης να
προετοιμάζουν, να υποβάλλουν και να υπογράφουν τις συμφωνίες μάθησης (Learning Agreements) online:
https://www.erasmus-dashboard.eu/account/login

Η χρήση του OLA από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική από τον Ιούνιο του 2021.

 Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από τον φορέα στον οποίο είστε ασφαλισμένοι.

 Δικαιολογητικά* για επιχορήγηση Erasmus+ (θα σταλεί σχετικό email από το Τμήμα Διεθνών 
Σχέσεων).

Απαραίτητα* για την καταβολή της επιχορήγησης Erasmus+:
• acceptance από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής
• τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο είστε 1ο όνομα ή 

συνδικαούχος
• Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης
• Έντυπα (π.χ. Σύμβαση επιχορήγησης & Στοιχεία 

Δικαιούχου)
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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:

Το ποσό δίνεται σε δύο δόσεις:

•α’ δόση - 80% με την αναχώρηση και

•β’ δόση - 20% με την επιστροφή (κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής:
https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/01/kritiria_epistrofis_sms_2016-17.pdf

.
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On-line Linguistic Support

Αφορά όλους τους μετακινούμενους οι οποίοι έχουν ως βασική γλώσσα διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο

Υποδοχής μία από τις εξής γλώσσες:

On-line γλωσσικά tests:

1ο OLS πριν την κινητικότητα

2ο OLS μετά την κινητικότητα

υποχρεωτικά!

Σκοπός: Βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των 
μετακινούμενων φοιτητών.

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

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού/Ι.Κ.Υ, προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της 

πανδημίας Covid-19, προχώρησε σε πρόταση μέτρων και κανόνων όσον αφορά τους τύπους 

κινητικότητας.

Οι τύποι της κινητικότητας είναι οι εξής: 

1)Φυσική κινητικότητα (Physical Mobility) - Με φυσική παρουσία στα μαθήματα του ιδρύματος 

υποδοχής (επιχορηγείται).

2) Εικονική κινητικότητα (Virtual Mobility) -

Εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων στην Ελλάδα (δεν επιχορηγείται).

3) Μεικτή κινητικότητα (Blended Mobility) - Η κινητικότητα ξεκινάει εικονικά (virtually) στην Ελλάδα και

θα συνεχίζεται με φυσική παρουσία στο ίδρυμα υποδοχής (physically) εφόσον οι συνθήκες το 

επιτρέψουν (επιχορηγείται για το διάστημα της φυσικής παρουσίας). Το ελάχιστο χρονικό διάστημα της 

φυσικής κινητικότητας είναι οι 3 μήνες.
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Μετά την κινητικότητα

Online ανάρτηση δικαιολογητικών επιστροφής
• Learning Agreement-After Mobility (πλήρως υπογεγραμμένο από το φοιτητή και τους Συντονιστές

Erasmus+ Ιδρύματος αποστολή και υποδοχής)

• Transcript of Records

• Confirmation of Erasmus study period

• και

• ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει το 2o OLS test & το EU Survey-Online report.

Ακαδημαϊκές προϋποθέσεις
• 1) Οι φοιτητές να έχουν προσέλθει στην εξέταση όλων των μαθημάτων στο ίδρυμα υποδοχής που έχουν

δηλώσει στο Learning Agreement, πλην ενός.

• 2) Να επιστρέψουν με μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% των ECTS που

έχουν δηλώσει στο Learning Agreement.

Χρήσιμα Links
https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/01/kritiria_epistrofis_sms_2016-17.pdf
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Αρμόδια: κ. Γκέλυ Παυλοπούλου 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλ.: 2610 996610

Email: llp.outgoing@upatras.gr

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/kinitikotita-gia-spoudes/

και

https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/01/kritiria_epistrofis_sms_2016-17.pdf
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