
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και ο αριθμός των φοιτητών που θα μπορούν να μετακινηθούν 
την επόμενη Ακαδημαϊκή χρονιά ανακοινώνονται κατά το μήνα   Φεβρουάριο, αμέσως μετά

1. Οι φοιτητές κάνουν αίτηση στον αρμόδιο καθηγητή του Τμήματος στο οποίο φοιτούν   
(Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος)

2. Οι καθηγητές κάνουν την επιλογή των φοιτητών   και  στη συνέχεια στέλνουν τον πίνακα 
επιλογής στο κεντρικό γραφείο ERASMUS του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Σχέσεων (ΤΕΔΣ) και ενημερώνουν τα Πανεπιστήμια Υποδοχής (nomination)

3. Οι φοιτητές λαμβάνουν ηλεκτρονικά από το ΤΕΔΣ τον Ενημερωτικό Οδηγό Εξερχομένων 
Φοιτητών ERASMUS για σπουδές, στον οποίο αναφέρεται η διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθήσουν προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και προς το ΕΚΠΑ

4. Οι φοιτητές  υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση (Δεξιά στήλη ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΡΑΣΜΟΥΣ 2013-2014) για υποτροφία κινητικότητας για 
σπουδές στο ΤΕΔΣ. (Οδηγίες συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Αίτησης, βλέπε: Ενημερωτικό 
Οδηγό Εξερχομένων Φοιτητών ERASMUS για σπουδές, σελίδες 6-7)

5. Οι φοιτητές κάνουν Αίτηση Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής 

6. Οι φοιτητές σε συνεργασία με τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους  συμπληρώνουν το ECTS 
LEARNING AGREEMENT και το στέλνουν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. (Οδηγίες 
συμπλήρωσης του ECTS LEARNING AGREEMENT βλέπε: Ενημερωτικό Οδηγό 
Εξερχομένων Φοιτητών ERASMUS για σπουδές, σελίδες 7-8)

7. Οι φοιτητές καταθέτουν (σε συγκεκριμένες ημερομηνίες) την υπογεγραμμένη Αίτηση για 
υποτροφία κινητικότητας για σπουδές, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα στο γραφείο 
ERASMUS του ΤΕΔΣ

8. Οι φοιτητές λαμβάνουν την υπογεγραμμένη Σύμβαση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα 

9. Όταν φτάσουν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής  επισκέπτονται το αρμόδιο γραφείο ERASMUS 
και ακολουθούν τις οδηγίες του

10.Λίγες μέρες πριν το τέλος των σπουδών τους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έντυπα για την 
παραμονή και τις σπουδές στο  Πανεπιστήμιο Υποδοχής (βλέπε: Ενημερωτικό Οδηγό 
Εξερχομένων Φοιτητών ERASMUS για σπουδές, σελίδες 11-12)

11.Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της σύμβασης της περιόδου σπουδών οφείλουν να 
καταθέσουν τα έντυπα αυτά στο κεντρικό γραφείο ERASMUS του ΤΕΔΣ του ΕΚΠΑ και 
έτσι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ERASMUS. 
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