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Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό Κινητικότητας – Erasmus του Τμήματος 

Ψηφιακών Συστημάτων (ΨΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο κανονισμός ισχύει από 

την έγκρισή του από τη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και η 

εφαρμογή του είναι υποχρεωτική. Σκοπός του Κανονισμού είναι να παρέχει τους 

βασικούς κανόνες που αφορούν τη διεθνή κινητικότητα των φοιτητών και του 

προσωπικού του Τμήματος. 

Οκτώβριος 2021 
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1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Η Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ ΚΑ107 (International Credit Mobility) που ξεκίνησε 

το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, προσφέρει τη δυνατότητα μετακίνησης φοιτητών και 

προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών του Προγράμματος 

(Ε.Ε., Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, FYROM, Τουρκία και Σερβία) από και προς 

τις χώρες που εδρεύουν σε όλον τον πλανήτη, τις ονομαζόμενες Χώρες Εταίρους. 

Σκοπός της δράσης είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό 

Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) ελκυστικό σε διεθνείς φοιτητές και προσωπικό 

Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα τη 

διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΕΕ. 

Το Τμήμα ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κινητικότητα, που έχουν 

οριστεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η οικονομική ενίσχυση των φοιτητών είναι 

η προβλεπόμενη από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος. 

Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών για σπουδές είναι από 3 έως 12 μήνες ενώ για 

πρακτική είναι από 2 έως 12 μήνες και του προσωπικού από 5 ημέρες έως 2 μήνες 

αντίστοιχα. 

Κατά τη φοίτηση των φοιτητών του Τμήματος σε ομοειδή ή συναφή Τμήματα 

Πανεπιστημίων του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος κινητικότητας, δύναται η 

κατοχύρωση μαθημάτων μέσω πιστωτικών μονάδων. Το Τμήμα αναγνωρίζει τις 

πιστωτικές μονάδες που αποκτούν οι φοιτητές όσο βρίσκονται σε κάποια από τις χώρες 

Εταίρους. Το Τμήμα έχει ενσωματώσει στο Πρόγραμμα προπτυχιακών Σπουδών το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS), το οποίο 

αποσκοπεί στην ενίσχυση και διευκόλυνση των διαδικασιών ακαδημαϊκής αναγνώρισης 

μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της Ευρώπης, μέσω της χρήσης πραγματικών 

και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. 

Το Τμήμα επίσης δέχεται φοιτητές από το εξωτερικό και προσφέρει μια πληθώρα 

μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα παρέχονται από το Γραφείο Διεθνούς 

Κινητικότητας – Erasmus του πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://erasmus.uth.gr/gr/). 

 

2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πριν τη στιγμή αναχώρησης θα πρέπει να πληρούνται συνολικά οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

1. Να έχουν ολοκληρώσει ημερολογιακά το 2ο έτος σπουδών. 

2. Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών. 

3. Σε περίπτωση που απαιτείται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής η γνώση γλώσσας, να 

έχουν κατατεθεί πριν την αναχώρηση οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις. 

 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
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1. Προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος από το γραφείο Erasmus του 

Πανεπιστημίου. 

2. Αίτηση –Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου 

(http://erasmus.uth.gr/). 

3. Προεπιλογή φοιτητών από τη Συνέλευση του Τμήματος και ενημέρωση των 

φοιτητών. 

4. Επικοινωνία φοιτητών με τους διδάσκοντες και τον ακαδημαϊκό συντονιστή 

Erasmus ώστε να καταρτιστεί το Learning agreement και να αποσαφηνιστούν τα 

μαθήματα που θα αναγνωριστούν από το Τμήμα ως ισότιμα. Συγκέντρωση 

βεβαιώσεων ισοτιμίας για τα μαθήματα που θα αναγνωριστούν ως ισότιμα. 

Υποβολή των βεβαιώσεων ισοτιμίας στη Γραμματεία. 

5. Οριστική έγκριση της ανταλλαγής και των ισοτιμιών μαθημάτων από τη Συνέλευση 

του Τμήματος. 

6. Υποβολή αίτησης μαζί με το learning agreement (έντυπο πανεπιστημίου υποδοχής) 

στο Πανεπιστήμιο υποδοχής στις καθοριζόμενες από αυτό προθεσμίες. Υποβολή 

αντιγράφου του learning agreement (έντυπο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

7. Αποδοχή από το Πανεπιστήμιο υποδοχής. 

 

4. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

Οι φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα προ-εγκρίνονται 

από τη Συνέλευση του Τμήματος Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών που 

αιτούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα για συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο υπερβαίνει τον 

αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή των φοιτητών που θα προ-εγκριθούν από τη 

Συνέλευση γίνεται κατόπιν εισήγησης του ακαδημαϊκού υπευθύνου Erasmus για το 

Τμήμα. Η εισήγηση κατατάσσει τους υποψηφίους με τη διαδοχική εφαρμογή των 

ακόλουθων κριτηρίων μέχρι να επιλυθούν τυχόν ισοβαθμίες: 

1. Προηγούνται οι φοιτητές οι οποίοι τη στιγμή της αίτησης πληρούν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

2. Προηγούνται οι φοιτητές που μπορούν να πιστοποιήσουν τη γνώση γλώσσας της 

χώρας υποδοχής (ακόμα και αν δεν απαιτείται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής), με 

πλεονέκτημα για όσους πιστοποιούν τη γνώση σε υψηλότερο επίπεδο. 

3. Προηγούνται οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μεγαλύτερο 

αριθμό μαθημάτων τη στιγμή της αίτησης. 

4. Προηγούνται οι φοιτητές με το μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα που έχουν 

παρακολουθήσει επιτυχώς. 

 

5. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

http://erasmus.uth.gr/gr/
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1. Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν στη Learning Agreement μαθήματα που 

υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών (ανεξαρτήτως αν διδάσκονται / διδάχθηκαν το 

προηγούμενο έτος) και δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς. Επιπλέον, μπορούν 

να δηλώσουν σε περιορισμένο αριθμό μαθήματα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο 

Τμήμα (και άρα δε θα αναγνωριστούν ως ισότιμα και δε θα συνυπολογιστούν για 

την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την απονομή Πτυχίου). 

2. Οι φοιτητές οφείλουν να αναζητήσουν από τους διδάσκοντες και να καταθέσουν 

στη Γραμματεία μαζί με το Learning Agreement τις βεβαιώσεις 

αναγνώρισης/αντιστοιχίας για τα μαθήματα του Πανεπιστημίου υποδοχής που 

επιθυμούν να τους αναγνωριστούν ως αντίστοιχα με μαθήματα του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος. 

3. Για την περίπτωση μαθημάτων που διδάσκονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

η βεβαίωση αναγνώρισης/αντιστοιχίας υπογράφεται από τον αντίστοιχο 

διδάσκοντα. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπογράφεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο 

Erasmus για το Τμήμα με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής που έχει οριστεί σε 

προηγούμενη Συνέλευση. 

4. Πέρα από το Learning Agreement, οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να κάνουν 

δήλωση μαθημάτων και στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Η Γραμματεία θα 

προβαίνει στη προ δήλωση των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου, τα οποία 

αναφέρονται στη Learning Agreement και για τα οποία έχουν προσκομιστεί 

βεβαιώσεις ισοτιμίας, προκειμένου οι φοιτητές να προσθέτουν τα υπόλοιπα 

μαθήματα που επιθυμούν να δηλώσουν επιπλέον κατά την περίοδο δηλώσεων, 

ούτως ώστε, κατά την επιστροφή τους να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 

εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Η δήλωση των μαθημάτων διέπεται από τους κανόνες 

του προγράμματος σπουδών. Η συμμετοχή τους στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 

επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούν τυχόν προϋποθέσεις που θέτει ο αντίστοιχος 

διδάσκων για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος. 

 

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Κατά τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό μπορούν να γίνουν αλλαγές στο Learning 

Agreement, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία στη πίσω σελίδα της φόρμας 

(μαθήματα που προστίθενται και αφαιρούνται σε σχέση με το αρχικό Learning 

Agreement που συμφωνήθηκε, εγκρίθηκε και υπογράφηκε πριν την αναχώρηση). 

Ισχύουν οι παρακάτω υποχρεώσεις / προϋποθέσεις: 

1. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται μόνο μετά την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του 

ακαδημαϊκού υπευθύνου Erasmus του Τμήματος. Το παραπάνω αποδεικνύεται από 

γραπτή επικοινωνία (e-mail) μεταξύ του φοιτητή και του ακαδημαϊκού υπευθύνου. 

2. Στην περίπτωση επιλογής νέων μαθημάτων που ο φοιτητής επιθυμεί να 

αναγνωριστούν ως ισότιμα με μαθήματα του Τμήματος, ο φοιτητής είναι υπεύθυνος 

να επικοινωνήσει πριν την αλλαγή στο Learning Agreement με e-mail με τον 

αντίστοιχο διδάσκοντα, ο οποίος θα καταθέσει τη βεβαίωση 

αναγνώρισης/ισοτιμίας. 
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3. Για οποιαδήποτε αλλαγή στο Learning Agreement και τα αναγνωριζόμενα ως 

ισότιμα μαθήματα κατά τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, ο φοιτητής οφείλει 

–πλέον των παραπάνω –να ενημερώνει άμεσα τη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

7. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη πτυχιακή τους εργασία στα 

πλαίσια ανταλλαγής στο πρόγραμμα Erasmus. 

2. Για τη πτυχιακή εργασία θα πρέπει να οριστεί ένας επιβλέπων από το Τμήμα μας 

και ένας επιβλέπων από το Τμήμα υποδοχής. 

3. Η πτυχιακή εργασία, μετά την ολοκλήρωσή της, παρουσιάζεται και βαθμολογείται 

ανεξάρτητα και στα 2 Τμήματα. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως ο μέσος όρος 

της βαθμολογίας από τους 2 επιβλέποντες. 

 

8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

1. Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν τα έντυπα “Transcript of Records” και 

“Confidential Supervisors Report”. 

2. Η Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη το “Transcript of Records” και 

τις βεβαιώσεις ισοτιμίας για τα αναγνωριζόμενα μαθήματα πιστώνει τα 

αναγνωριζόμενα μαθήματα στο φοιτητή. 

3. Εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος το “Πιστοποιητικό Αναγνώρισης 

Σπουδών Erasmus”. 

 

 

Τήρηση και αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού  

Ο παρών Κανονισμός μπορεί να συμπληρωθεί, τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Θέματα τροποποίησης ή ερμηνείας του παρόντος κανονισμού κατά την εφαρμογή του, 

καθώς και θέματα που δεν καλύπτονται από αυτόν αντιμετωπίζονται από τη Συνέλευση 

του Τμήματος βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 


