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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, 

τη νεολαία και τον αθλητισμό που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της 

απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας 

κ.λπ.). Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, διότι τα 

οφέλη που αποκομίζουν οι μετακινούμενοι είναι πολλά. Μέσω της κινητικότητας οι φοιτητές έχουν 

την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλλουν στην προσωπική 

τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές 

ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε πολίτες της Ευρώπης, 

ενώ επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη 

εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση/οργανισμό του εξωτερικού. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών με το πρόγραμμα ERASMUS+ 

παρέχονται από τον/την Συντονιστή/στρια ERASMUS+ του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, την 

ιστοσελίδα του Τμήματος  καθώς και από το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής 

Φοιτητών, στη διεύθυνση https://erasmus.uniwa.gr/.  

Α. Κινητικότητα για Σπουδές  

Μέσω του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς 

φοιτητές/τριες, αλλά και σε υποψήφιους διδάκτορες να παρακολουθήσουν ένα μέρος του 

προγράμματος σπουδών τους (δηλαδή, κάποια από τα μαθήματα τους, μαθήματα επιλογής που δεν 

προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών τους ή να εκπονήσουν όλη ή μέρος της πτυχιακής, 

μεταπτυχιακής ή διδακτορικής τους εργασίας σε κάποια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον 

υπόλοιπο κόσμο μέσω του προγράμματος ERASMUS+ International.  

1. Βασικοί όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+  

Για να συμμετάσχει κάποιος φοιτητής του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής στο πρόγραμμα 

Erasmus+ θα πρέπει: 

1. Να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής σε κανονικό 

πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του ΠΑΔΑ. Οι 

προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών και 

να έχουν εγγραφεί επιτυχώς στα δύο πρώτα τυπικά εξάμηνα σπουδών. 

2. Να υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 

και του Ιδρύματος Υποδοχής 

3. Η περίοδος σπουδών στο Ίδρυμα και στο Τμήμα υποδοχής να διαρκεί τουλάχιστον μια 

ακαδημαϊκή περίοδο του Ιδρύματος Υποδοχής 

4. Να πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν οριστεί από την Επιτροπή ERASMUS. Η 

επιλογή των φοιτητών γίνεται με κύριο κριτήριο τον δείκτη που προκύπτει από το σύνολο των 

μονάδων ECTS που συγκεντρώνει κάθε φοιτητής (ή εναλλακτικά του πλήθους των μαθημάτων 

που έχει περάσει) διά του εξαμήνου φοίτησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται 

επίσης υπόψη η συνολική επίδοση και βαθμολογία, η επιλογή χώρας με μειωμένη 

κινητικότητα, το επίπεδο επάρκειας στην ξένη γλώσσα, η γλωσσομάθεια και η ισόρροπη 

εκπροσώπηση των φύλων. 

*Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ia@uniwa.gr μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να 

δει τις συμφωνίες συνεργασίας του Τμήματος με τα αντίστοιχα πανεπιστήμια στα οποία μπορεί να 

μετακινηθεί.  

https://erasmus.uniwa.gr/
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1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα:  

1. Ο φοιτητής/τρια πρέπει να είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης 

χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.  

2. Πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 2ο έτος των σπουδών του/της και να έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στο 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (ECTS) μέχρι και το τρέχον εξάμηνο 

φοίτησης ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να του/της απομένουν τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη 

του πτυχίου, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του/της στο 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής.  

3. Πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής. 

 *Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής  μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να 

 δει το επίπεδο πτυχίου ξένης γλώσσας, που απαιτείται για τη μετακίνηση του στο 

 Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Εξαίρεση αποτελεί η εκπόνηση της πτυχιακής, μεταπτυχιακής ή 

 διδακτορικής εργασίας, που μπορεί να γραφεί και στα αγγλικά.  

4. Ο/Η ίδιος/α φοιτητής/τρια 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). Στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, 

δικαίωμα εγγραφής και εξέταστρα ενώ εξακολουθούν να καταβάλλονται πλήρως στους 

εξερχόμενους φοιτητές/τριες εθνικές υποτροφίες και δάνεια.  

1.2 Κριτήρια Επιλογής του/της Φοιτητή/τριας  

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον/την 

Συντονιστή/στρια ERASMUS+ του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, και τους αναπληρωτές του 

υπεύθυνους για εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές αντίστοιχα. Η αξιολόγηση γίνεται  βάσει 

των προτιμήσεων των πανεπιστημίων που έχουν δηλώσει και των κριτηρίων που απαιτούνται 

σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την μετακίνηση όπως αναφέρονται στα κριτήρια 

αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Erasmus+ του ΠΑΔΑ, αναφέρονται παρακάτω και μοριοδοτούνται 

(Δ1) με κύριο κριτήριο τον δείκτη που προκύπτει από το σύνολο των μονάδων ECTS που συγκεντρώνει 

κάθε φοιτητής (ή εναλλακτικά του πλήθους των μαθημάτων που έχει περάσει) διά του εξαμήνου 

φοίτησης. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται επίσης υπόψη η συνολική επίδοση και βαθμολογία, η επιλογή 

χώρας με μειωμένη κινητικότητα, το επίπεδο επάρκειας στην ξένη γλώσσα, η γλωσσομάθεια και η 

ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. 

i. Κριτήρια Μοριοδότησης που συνυπολογίζονται: 

a. Ακαδημαϊκή Επίδοση [Μέσος όρος βαθμολογίας (Δ2)] ή στην περίπτωση των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 2ου & 3ου κύκλου, ο βαθμός πτυχίου/σπουδών τους.  

b. Πηλίκο: Αριθμός ECTS μονάδων που επιτυχώς ολοκλήρωσε ο/η φοιτητής/τρια προς το 

Συνολικό αριθμό ECTS μονάδων που θα έπρεπε να είχε επιτύχει σύμφωνα με το Πρόγραμμα 

Σπουδών (Δ3)  

c. Έτος Σπουδών (συμπεριλαμβάνεται και οποιαδήποτε προηγούμενη μετακίνηση) (Δ4)  

ii. Μετά την κατάταξη με βάση την παραπάνω μοριοδότηση των πρώτων Ν φοιτητών/τριών που 

μπορεί να διακινήσει το Τμήμα (τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν πάντα για όλους τους/τις 

φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για μετακίνηση) ακολουθεί κατάταξη ανά Πανεπιστήμιο, όπου 

πέρα από τα παραπάνω κριτήρια πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να ληφθεί υπόψη και η Γλώσσα Διδασκαλίας 

[απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας βάσει της διμερούς συμφωνίας και ΑΣΕΠ (Δ1)] και οι 
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Λόγοι για σπουδές Erasmus (τεκμηρίωση της πρόθεσης του/της φοιτητή/τριας να μεταβεί για σπουδές 

στο εξωτερικό) στη συγκεκριμένη επιλογή (Δ5)  

iii. Μοριοδότηση/κατάταξη ανά Πανεπιστήμιο Υποδοχής 

a. Προτεραιότητα κατά σειρά έχουν οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί 

Φοιτητές/τριες, Προπτυχιακοί Φοιτητές/τριες μεγαλύτερων ετών ή στο πτυχίο.  

b. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Η Γλώσσα Διδασκαλίας [απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής 

επάρκειας βάσει της διμερούς συμφωνίας και ΑΣΕΠ (Δ1)]  

c.  Επιπλέον κριτήρια κατάταξης: 

• Ακαδημαϊκή Επίδοση [Μέσος όρος βαθμολογίας (Δ2)]  

• Συγκέντρωση ECTS μονάδων/ αυτές θα έπρεπε να είχε περάσει (Δ3)  

• Έτος Σπουδών (συνυπολογίζεται τυχόν προηγούμενη μετακίνηση) (Δ4)  

• Λόγοι για σπουδές Erasmus+ στη συγκεκριμένη επιλογή  πανεπιστημίου (Δ5) 

• Φάκελος εργασιών (portfolio)  ανάλογα με την σχολή προτίμησης 

1.3 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες ειδοποιούνται από το ανάλογο τμήμα Erasmus, αλλά έχουν την δυνατότητα να 

μάθουν για την μετακίνηση τους, στις ανακοινώσεις Erasmus στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής σε εύλογο διάστημα μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την 

υποβολή των αιτήσεων.  

1.4 Επιλογή Μαθημάτων-πριν την αναχώρηση  

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου 

σπουδών στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η 

συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος/Σχολής του ΠΑ.Δ.Α.. στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή 

του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν στο 

εξωτερικό όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη Συμφωνία Μάθησης για 

Σπουδές (Learning Agreement for Studies) και όπως αυτές τροποποιούνται με το έντυπο Changes to 

Learning Agreement.  

Η Συμφωνία Μάθησης του/της φοιτητή/τριας πριν από την αναχώρηση του για το Πανεπιστήμιο 

Υποδοχής θα πρέπει να εγκριθεί από τον/την Συντονιστή/στρια ERASMUS+ του Τμήματος Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις 

Συμφωνίες Σπουδών και, φυσικά, στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει επιτύχει στις 

προβλεπόμενες από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης.  

«Όλα τα μαθήματα για να αντιστοιχηθούν πρέπει να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής μετά από εισήγηση του/της Συντονιστή/στριας ERASMUS+ του 

Τμήματο».  

Μαθήματα που δεν αντιστοιχίζονται, αναγράφονται στο παράρτημα διπλώματος. 

*Παρότι οι απαιτούμενες διδακτικές μονάδες (ects) για να θεωρηθεί επιτυχής η εξάμηνη φοίτηση σε 

Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού είναι το 50% των εδώ υποχρεωτικών, καλό θα ήταν 

προκειμένου να μη χάσει χρόνο από τις σπουδές του ο/η φοιτητής/τρια, τα μαθήματα που έχει 

παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς να αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για ένα 

εξάμηνο ή 20 ECTS για ένα τρίμηνο.  
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1.5 Αιτήσεις. 

Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης μετακίνησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ 

Σπουδές, προκηρύσσονται θέσεις από το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής 

Φοιτητών δύο (2) φορές  το χρόνο. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

https://erasmus.uniwa.gr  και η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά σκαναρισμένα σε pdf: 

• Ταυτότητα 

• Βεβαίωση Σπουδών 

• Αναλυτική Βαθμολογία  

• Βιογραφικό σημείωμα (ελληνική/αγγλική γλώσσα) 

• Πτυχία ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. 

Στην αίτηση δηλώνονται κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι τρία (3) υποψήφια Πανεπιστήμια 

Υποδοχής, με βάση και τις συναφθείσες διμερείς συμφωνίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 

του Ιδρύματος. Σημαντικό κατά την επιλογή είναι να γίνει έρευνα στις ιστοσελίδες των σχετικών 

Πανεπιστημίων, ως προς τα προσφερόμενα μαθήματα και το βαθμό που δύνανται να αντιστοιχηθούν 

με μαθήματα του Τμήματός μας, τη γλώσσα στην οποία προσφέρονται, καθώς και θέματα φοιτητικής 

μέριμνας (σίτιση, στέγαση κ.λπ.). 

1.6 Έντυπα πριν την αναχώρηση 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα  πριν την αναχώρηση οι 

φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα παρακάτω  έγγραφα που αφορούν 

το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο 

• Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ (εις διπλούν) 

• Βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής  

• Learning Agreement (Αλλαγές στο επιλεγμένο πρόγραμμα μαθημάτων γίνονται κατ’εξαίρεση, 

καθώς ο σπουδαστής, το Ίδρυμα Αποστολής και το Ίδρυμα Υποδοχής έχουν ήδη συμφωνήσει 

επ’ αυτού) 

• Ταυτότητα 

• Αριθμό Φορολογικού Μητρώου  

• Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

• Ευρωπαϊκή κάρτα Ασφάλισης ασθένειας 

• Λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα 

• Χάρτης Φοιτητή Erasmus+ 

• Διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας (OLS) 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφεται, για οποιαδήποτε αλλαγή στη 

συμφωνία μάθησης (learning agreement) ή/και στη χρονική διάρκεια των σπουδών υποβάλλεται 

σχετικό αίτημα στον Τμηματικό Συντονιστή και στο Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και 

Ανταλλαγής Φοιτητών. 

  

https://erasmus.uniwa.gr/
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1.7 Αναγνώριση Μαθημάτων-μετά την επιστροφή  

Όταν ο/η φοιτητής/τρια επιστρέψει θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου 

Υποδοχής όπου να αναγράφονται οι τίτλοι των μαθημάτων, οι βαθμοί που έλαβε στις αντίστοιχες 

εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ο αριθμός των ECTS και η κλίμακα ECTS grading. Στο έγγραφο 

αυτό πρέπει να φαίνονται οι βαθμοί για ΟΛΑ τα μαθήματα που είχε επιλέξει (Pass ή Fail).  

* Με το πέρας της περιόδου κινητικότητας θα πρέπει να συμπληρωθεί το “Section to be completed 

after the mobility” στο Learning Agreement. 

*Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας βεβαιώνεται μέσω του πιστοποιητικού 

Certificate of attendance. 

*Υποχρεωτική είναι επίσης η διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας. 

1.8 Χρηματοδότηση  

i. Ο/Η φοιτητής/τρια λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Μπορεί να 

λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες κατά τη διάρκεια της φοίτησης του/της, 

ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση).  

ii. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας/μία φοιτητής/τρια μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία 

φορά για σπουδές διάρκειας από 3 έως 12 μήνες.  

iii. Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρηματοδότηση, καθώς και τη διαδικασία κατάθεσης των 

απαραίτητων δικαιολογητικών παρέχονται από το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και 

Ανταλλαγής Φοιτητών. Αρχικά ο/η φοιτητής/τρια λαμβάνει το 80% του συνολικού ποσού 

χρηματοδότησης που δικαιούται. Η εκκαθάριση του τελικού ποσού γίνεται με βάση το χρονικό 

διάστημα παραμονής στο εξωτερικό και εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

• Στην περίπτωση προπτυχιακών φοιτητών/τριών: με την ολοκλήρωση της περιόδου 

μετακίνησης θα πρέπει να έχουν προαγώγιμους βαθμούς στο 50% τουλάχιστον των 

δηλωθέντων ECTS για την περίοδο μετακίνησης τους (τουλάχιστον 15 ECTS για ένα ακαδ. 

εξάμηνο, και 30 ECTS για ένα ακαδ. έτος) και βεβαίωση ότι ήταν παρόντες στα μαθήματα και 

τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων που επέλεξαν, ακόμα και αν απέτυχαν.  

• Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 2ου & 3ου κύκλου, θα πρέπει να έχουν 

προαγώγιμους βαθμούς ή θετική αξιολογική κατάταξη που ισχύει στην Πρακτική.  

1.9 Παράταση κινητικότητας  

Μετά το πέρας της εγκεκριμένης μετακίνησης δίνεται η δυνατότητα παράτασης των σπουδών μέχρι 

του ορίου των 12 μηνών.  Αιτήματα παράτασης πρέπει να γίνονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη 

της κινητικότητας και θα πρέπει: 

• Nα υποβληθεί σχετική αίτηση μέσω email για παράταση στο Γραφείο Erasmus. 

• Να αποσταλεί  γραπτή έγκριση από το ίδρυμα υποδοχής. 

• Nα συμπληρωθεί το ‘Section to be completed during the mobility’ του Learning Agreement.  
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Β. Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση  
2. Στόχος της Πρακτικής Άσκησης Erasmus+  

Η Πρακτική Άσκηση Erasmus+ προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες του Τμήματος 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής να ασκηθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας σε τομείς που 

θεραπεύει το Τμήμα, συμπληρώνοντας, διευρύνοντας και εφαρμόζοντας τις γνώσεις που αποκτούν 

κατά τις σπουδές τους στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.  

2.1 Ποιοι έχουν δικαίωμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+  

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε 

προπτυχιακούς φοιτητές/τριες (από το 3ο έτος σπουδών τους), μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και 

υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/ 

Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της 

τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση.  

Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της 

αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει 

όσο είναι φοιτητές/τριες στο τελευταίο έτος.  

2.2 Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Erasmus+  

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση παρέχει στους φοιτητές/τριες του ΠΑ.Δ.Α. τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης μιας περιόδου πρακτικής άσκησης σε έναν επιλέξιμο Φορέα Υποδοχής, 

ο οποίος βρίσκεται σε ένα από τα επιλέξιμα κράτη μετακίνησης για διάστημα 2 έως 12 μηνών.  

Οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν Φορέα Υποδοχής μέσα από 

μία δεξαμενή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Για την αναζήτηση Φορέα Υποδοχής, υπάρχουν οι 

παρακάτω επιλογές:  

(α) Στον ιστότοπο του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών του 

ΠΑ.Δ.Α., στην ιστοσελίδα https://erasmus.uniwa.gr/, μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να βρει όλες τις θέσεις 

πρακτικής άσκησης από συνεργαζόμενους φορείς.  

(β) Δίκτυα και μηχανές αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης  

• ErasmusIntern.org (Πλατφόρμα αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης που αναπτύχθηκε 

από το Erasmus Students Network).  

• Δίκτυο PRAXIS virtual market (Πλατφόρμα της Commission).  

• Βάση δεδομένων για εκπαιδευτικούς http://www.schooleducationgateway.eu/ 

en/pub/opportunities/mobility.cfm  

• LEO-NET JOEPlus  

• Researchgate.net  

• IAESTE ΑΠΘ  

• AIESEC  

2.3 Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης  

Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με τα αντικείμενα 

σπουδών στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.  

https://erasmus.uniwa.gr/
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Η πρακτική άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί κομμάτι της πτυχιακής εργασίας (προπτυχιακής, 

μεταπτυχιακής) ή της διδακτορικής διατριβής.  

Σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση αφορά ερευνητική εργασία, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να 

εντάξει την εργασία του/της στους στόχους και το πρόγραμμα εργασίας του Φορέα Υποδοχής.  

2.4 Αναγνώριση Πρακτικής Άσκησης  

Η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, αναγνωρίζεται 

πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών 

του Τμήματος.  

Στις περιπτώσεις μετακίνησης αποφοίτων, η περίοδος πρακτικής άσκησης θα καταγράφεται στο 

Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate) και προαιρετικά στο Europass Mobility 

Document, κατόπιν αίτησης του αποφοίτου.  

Η Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (άρθρο 9) του/της φοιτητή/τριας πριν από την 

αναχώρηση του/της για το Φορέα Υποδοχής θα πρέπει να ελεγχθεί από τον/την Συντονιστή/στρια 

ERASMUS+ του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με 

αίτηση του/της φοιτητή/τριας προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο της επιστολής αποδοχής του Φορέα 

Υποδοχής στο οποίο περιγράφεται σαφώς το αντικείμενο, το ωράριο και ο συνολικός χρόνος 

απασχόλησης του/της φοιτητής/τριας. Με την επιστροφή από τον Φορέα Υποδοχής ο/η φοιτητής/τρια 

θα πρέπει να προσκομίσει στην Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία/ 

δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14 παρακάτω για να του/της πιστωθούν τα αντίστοιχα 

ECTS.  

2.5 Υποβολή αίτησης  

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για 

Πρακτική Άσκηση προβλέπει την εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική 

πρόσκληση. Στην αίτηση ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να δηλώσει μόνο μία επιλογή Φορέα 

Υποδοχής.  

Επίσης, για την επιτυχή υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η μεταφόρτωση (upload) των 

ακόλουθων δικαιολογητικών:  

• Φωτογραφία (δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές)  

• Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας  

• Επιστολή αποδοχής (Letter of Acceptance) οργανισμού/φορέα/ιδρύματος υποδοχής 

(σκαναρισμένο αντίγραφο) που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον 

οργανισμό/φορέα/ίδρυμα υποδοχής ( *ΠΡΟΣΟΧΗ - Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά 

στο ωράριο απασχόλησής, το οποίο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του προγράμματος, δηλ. 

40 ώρες/εβδομάδα)  

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV (κατά προτίμηση στα 

ελληνικά)  

• Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα (κατά προτίμηση στα ελληνικά)  

• Aντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας ή βεβαίωση παρακολούθησης 

μαθημάτων ξένης γλώσσας.  

• Συστατική Επιστολή (μη εμπιστευτική) του/της υποψηφίου/φιας από μέλος ΔΕΠ του 

Τμήματός (εκτός του/της Συντονιστή/στριας ECTS για πρακτική άσκηση / κατά προτίμηση στα 

ελληνικά).  
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• (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου  

• (Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και 

μεταπτυχιακού διπλώματος  

•  (Μόνο για τα άτομα με αναπηρία/ειδικές ανάγκες) Πιστοποιητικό αναπηρίας (σχετική 

ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και 

βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ).  

2.6 Αξιολόγηση αιτήσεων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τον/την Συντονιστή/στρια ERASMUS+ του Τμήματος 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και του Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών του 

ΠΑ.Δ.Α. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με τρόπο που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συνέπεια και 

ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. 

Ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγεται για συμμετοχή (με χρηματοδότηση) στη δράση κινητικότητας 

εξαρτάται κάθε φορά από το ύψος της εγκεκριμένης χρηματοδότησης του ΙΚΥ προς το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής. Ένσταση επί των αποτελεσμάτων μπορεί να υποβληθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών 

από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με σχετικό έγγραφο που θα κατατεθεί.  

2.7 Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση  

Η Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships) είναι η δέσμευση 

των τριών εμπλεκομένων μερών στην Πρακτική Άσκηση, δηλαδή του/της φοιτητή/τριας, του 

Ιδρύματος Προέλευσης και του Φορέα Υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω:  

• ότι ο/η φοιτητής/τρια θα ανταποκριθεί στα όσα προβλέπονται από το Πρόγραμμα της 

Πρακτικής Άσκησης  

• ότι ο Φορέας Υποδοχής θα δώσει τη δυνατότητα στον/στην φοιτητή/τρια να ασκηθεί στο 

αντικείμενο που έχει ήδη περιγραφεί στην Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) με τους 

όρους που αναφέρονται σε αυτήν, και  

• ότι το Ίδρυμα Προέλευσης θα αναγνωρίσει το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης στο 

εξωτερικό  

Το έντυπο της Συμφωνίας Μάθησης για Πρακτική Άσκηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.  

2.8 Διαδικασία έκδοσης σύμβασης μετακίνησης και χρηματοδότησης  

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίας χρηματοδότησης 

στους/στις φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί. Η χρηματοδότησή γίνεται με κατάθεση σε προσωπικό 

τραπεζικό λογαριασμό του/της φοιτητή/τριας. Η διαδικασία χρηματοδότησής ξεκινά μετά την επιλογή 

του/της φοιτητή/τριας και αφού καταθέσει τα έντυπα που αφορούν τη χρηματοδότησή έναν 

τουλάχιστον μήνα πριν από τη μετακίνησή του/της. Συγκεκριμένα:  

• Θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Συμφωνία Μάθησης για 

Πρακτική Άσκηση.  

• Ο/Η φοιτητής/τρια πριν φύγει για το εξωτερικό θα πρέπει να προμηθευτεί την Ευρωπαϊκή 

Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) που καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής του/της φοιτητή/τριας στο εξωτερικό, και 

χορηγείται από ασφαλιστικούς φορείς.  
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• Εκτός από την Ε.Κ.Α.Α. θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να ασφαλιστεί και σε ιδιωτική εταιρία 

για Αστική Ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες) και Ατύχημα σε Χώρο Εργασίας, για 

τη χρονική περίοδο της Πρακτικής Άσκησης. Σε περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής καλύπτει 

ασφαλιστικά τον/την φοιτητή/τρια για τις παραπάνω περιπτώσεις, κατατίθενται τα 

αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.  

• Το ειδικό έντυπο «Αίτηση πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού» του ΕΛΚΕ (Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) του ΠΑ.Δ.Α.. όπου θα συμπληρωθούν τα στοιχεία του 

τραπεζικού λογαριασμού του/της φοιτητή/τριας προκειμένου να είναι δυνατή η κατάθεση 

της χρηματοδότησής του/της.  

• (Μόνο στις περιπτώσεις μετακίνησης ως προσφάτως απόφοιτος) Αντίγραφο πτυχίου  

2.9 Γλώσσα Εργασίας -Γλωσσική αξιολόγηση  

Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας εργασίας και κατά προτίμηση και της 

γλώσσας της χώρας στην οποία θα μετακινηθεί για Πρακτική Άσκηση.  

Κάθε μετακινούμενος φοιτητής/τρια υποχρεούται να πραγματοποιήσει διαδικτυακό (on-line) τεστ 

αξιολόγησης γλωσσικής ικανότητας πριν και μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας, εάν η κύρια 

γλώσσα εργασίας είναι η Τσέχικη, η Δανέζικη, η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, 

η Ισπανική, η Ολλανδική, η Πολωνική, η Πορτογαλική ή η Σουηδική. Μάλιστα, σύμφωνα με τη 

σύμβαση επιχορήγησης που θα υπογραφεί, η πληρωμή της τελικής δόσης της επιχορήγησης εξαρτάται 

από την υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής αξιολόγησης στο τέλος της περιόδου κινητικότητας.  

2.10 Μηνιαίο Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης  

Για την τεκμηρίωση της εργασίας του/της φοιτητή/τριας στον Φορέα Υποδοχής αλλά και στο 

Πανεπιστήμιο προέλευσης έχει καθιερωθεί το Μηνιαίο Ατομικό Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης που 

υπογράφεται από τον υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης στο Φορέα Υποδοχής στο τέλος κάθε μήνα.  

2.11 Πριν από την αναχώρηση από τον Φορέα Υποδοχής  

Ο /Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει προνοήσει για:  

a. Τα μηνιαία Ατομικά Ημερολόγια τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν στο συνολικό διάστημα 

και να είναι υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο του Φορέα Υποδοχής.  

b. Το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Τraineeship Certificate) συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής.  

2.12 Κατάθεση δικαιολογητικών επιστροφής  

Με την επιστροφή του ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει στο Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών 

Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών τα παρακάτω έντυπα (με πρωτότυπες υπογραφές):  

• Το Ατομικό Μηνιαίο Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης για κάθε μήνα παραμονής στο εξωτερικό 

υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής.  

• Το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο πλήρως και υπογεγραμμένο από τον Φορέα 

Υποδοχής.  

• Ηλεκτρονική Τελική Έκθεσης Αξιολόγησης και  

• Το τελικό Online τεστ γλωσσικής αξιολόγησης  

* Σε περίπτωση που η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι μικρότερη από 2 μήνες (το ελάχιστο 

αποδεκτό από το Πρόγραμμα ERASMUS+ διάστημα) η συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας ακυρώνεται 

και θα ζητηθεί να επιστραφεί η χρηματοδότηση που έχει καταβληθεί.  
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*Αναλυτικές πληροφορίες/οδηγίες καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα για τις μετακινήσεις Μάθησης 

και/ή Πρακτικής Άσκησης παρέχονται από το Τμήμα Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και 

Ανταλλαγής Φοιτητών. 


