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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραµµα Erasmus µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να βρει στην 

ιστοσελίδα του Προγράµµατος Erasmus (http://www.erasmusprogramme.com/), του Ιδρύµατος 

Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (http://www.iky.gr/europaika-programmata/erasmus-anotati-

ekpaideysi) και στις σχετικές σελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm, http://www.welcomeurope.com/ 

european-funds/erasmus-813+713.html). 

 

 

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Στο εαρινό εξάµηνο (συνήθως τον Απρίλιο) κάθε ακαδηµαϊκού έτους γίνεται Πρόσκληση 

από το Γραφείο Erasmus του ΑΠΘ (Τµήµα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 

(ΤΕΕΠ) για την υποβολή των Αιτήσεων από τους υποψήφιους προς µετακίνηση φοιτητές. Η 

Πρόσκληση ορίζει προθεσµία για την υποβολή των Αιτήσεων. Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στο 

Γραφείο Erasmus του ΑΠΘ και στη συνέχεια προωθούνται συνολικά στους υπεύθυνους κάθε 

Τµήµατος για να γίνει η επιλογή. Στο Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Συντονιστές ECTS (ΦΕΚ Τεύχος Β΄/1466/2007)  είναι οι καθηγητές Φίλιππος Α. 

Αραβανόπουλος και Βασίλης Βασιλείου. 

Οι Αιτήσεις είναι έντυπες, όπου οι προς µετακίνηση φοιτητές δηλώνουν κατά σειρά 

προτίµησης τα πανεπιστήµια στα οποία θέλουν να φοιτήσουν, την περίοδο που θέλουν να 

µετακινηθούν (Χειµερινό η Εαρινό εξάµηνο της επόµενης χρονιάς). Τα Πανεπιστήµια µε τα 

οποία το Τµήµα έχει ενεργές συµφωνίες ανταλλαγών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ 

(http://www.eurep.auth.gr/index.php). Για κάθε συµφωνία υπάρχει ένας Καθηγητής που είναι ο 

τοπικός Συντονιστής Συµφωνίας (Learning Agreement Coordinator). Ο κατάλογος των 

Συντονιστών συµφωνιών υπάρχει επίσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ 

(http://www.eurep.auth.gr/index.php). Οι φοιτητές µπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για το 

πιθανό Πανεπιστήµιο/Τµήµα προορισµού από τις ιστοσελίδες Πανεπιστηµίου/Τµήµατος της 

αλλοδαπής ή/και από τον αντίστοιχο Συντονιστή Συµφωνίας. Είναι σηµαντικό οι υποψήφιοι 



προς µετακίνηση να γνωρίζουν ποιο είναι το απαιτούµενο επίπεδο γλωσσοµάθειας και για ποιες 

γλώσσες. Εκτός από την Αίτηση καλούνται να συνυποβάλλουν: 

- Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας 

- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας, και 

- Βιογραφικό, όπου πρέπει επίσης να φαίνονται οι λόγοι/κίνητρα για τους οποίους ζητείται 

η µετακίνηση. 

 

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις που δεν καλύφθηκαν (βλ. παρακάτω Κριτήρια 

Επιλογής) προκηρύσσεται Συµπληρωµατική υποβολή Αιτήσεων για την κάλυψη των κενών 

θέσεων που δεν καλύφθηκαν σε κάθε Τµήµα τον Ιούνιο που αφορά και τα δύο εξάµηνα της 

επόµενης ακαδηµαϊκής χρονιάς ή/και τον Οκτώβριο που αφορά εκ των πραγµάτων µόνον το 

Εαρινό εξάµηνο, αφού το Χειµερινό έχει ήδη αρχίσει. 

 

 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ  ΤΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ 

 

Η επιλογή των φοιτητών που θα µετακινηθούν γίνεται µε βάση τα παρακάτω ιεραρχηµένα 

κριτήρια: 

1. Επίπεδο σπουδών (διδακτορικό, µεταπτυχιακό, προπτυχιακό) 

2. Έτος σπουδών (προτιµούνται οι φοιτητές των τελευταίων ετών) 

3. Ακαδηµαϊκή επίδοση 

4. Ελάχιστο ποσοστό επιτυχιών στα µαθήµατα των προηγούµενων εξαµήνων (Ο 

υποψήφιος θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον τα µισά από τα µαθήµατα των 

προηγούµενων εξαµήνων). 

5. ∆ιδακτικές / Πιστωτικές µονάδες που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος (από την 

αναλυτική βαθµολογία του). 

6. Κίνητρα συµµετοχής του υποψήφιου (Συµπεριλαµβάνονται στο βιογραφικό). 

7. Γνώση της γλώσσας του ιδρύµατος Υποδοχής και απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων. 

 

Η επιλογή γίνεται από τον Συντονιστής/-ες κάθε Τµήµατος µε βάση όλα τα προαναφερόµενα 

κριτήρια. Το πρόγραµµα Erasmus δίνει µεγάλη έµφαση στις διαδικασίες διαφάνειας και 

αντικειµενικότητας κατά την επιλογή. Τα κριτήρια επιλογής αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του 

Τµήµατος για να είναι σε γνώση των υποψηφίων εκ των προτέρων. Η εµπειρία στο Τµήµα µας 

έχει δείξει ότι µέχρι σήµερα οι αιτήσεις είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων λιγότερες από 

τις διαθέσιµες θέσεις.  Εποµένως εφόσον ένας φοιτητής πληροί τα Κριτήρια µετακινείται µε το 

Πρόγραµµα. Οι σηµαντικότεροι λόγοι απόρριψης αιτήσεων µέχρι σήµερα είναι η ανεπάρκεια 

γλωσσοµάθειας, το πρώιµο του επιπέδου σπουδών (φοιτητές 1
ου

 – 3
ου

 εξαµήνου) και ο 

συνδυασµός φοιτητών προχωρηµένων εξαµήνων που ωστόσο είχαν εξεταστεί επιτυχώς σε 

ελάχιστα µαθήµατα ή/και είχαν συγκεντρώσει µικρό αριθµό διδακτικών µονάδων / µονάδων 

ECTS  

 Κατόπιν της επιλογής από τον Συντονιστή ECTS τα αποτελέσµατα της επιλογής 

στέλνονται στο Γραφείο Erasmus του ΑΠΘ, σε συγκεκριµένο έντυπο / αρχείο, µαζί µε τις 

αιτήσεις των υποψηφίων. Στη συνέχεια το Γραφείο Erasmus ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους 

για τα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα της επιλογής ανακοινώνονται διαδικτυακά και 

αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τµήµατος. Ακολούθως οι υποψήφιοι να 

µετακινηθούν φοιτητές έρχονται σε επαφή µε το Πανεπιστήµιο/Τµήµα που επιλέχθηκαν και µε 

τη βοήθεια και τις οδηγίες του Υπεύθυνου Συµφωνία καθηγητή συµπληρώνουν το Learning 

Agreement – τη ∆ήλωση µαθηµάτων που θα παρακολουθήσουν. 

 



 

4. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - LEARNING 

AGREEMENT 

 

Αφού το Γραφείο Erasmus ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους για τα αποτελέσµατα, οι 

φοιτητές έρχονται σε επαφή µε το Πανεπιστήµιο/Τµήµα που επιλέχθηκαν και µε τη βοήθεια και 

τις οδηγίες του υπεύθυνου καθηγητή Συντονιστή Συµφωνίας συµπληρώνουν τη Συµφωνία 

Μετακίνησης (Learning Agreement) και τη ∆ήλωση Μαθηµάτων που θα παρακολουθήσουν. 

Τα µαθήµατα προς δήλωση ανήκουν σε δύο κατηγορίες: (α) µαθήµατα που µπορούν να 

αναγνωριστούν ως αντίστοιχα οικείων µαθηµάτων του Τµήµατος µας, δηλ. εφόσον η εξέταση 

στην αλλοδαπή είναι επιτυχής ο φοιτητής δεν επανεξετάζεται στο µάθηµα εδώ και (β) µαθήµατα 

που δεν µπορούν να αναγνωριστούν ως αντίστοιχα οικείων µαθηµάτων του Τµήµατος µας και 

εφόσον η εξέταση στην αλλοδαπή είναι επιτυχής το µάθηµα αναγράφεται ως επιπλέον µάθηµα 

επιλογής στο Παράρτηµα ∆ιπλώµατος.   

Κριτήριο για την αντιστοίχηση ή µη των µαθηµάτων είναι η αναλυτική περιγραφή του 

µαθήµατος στον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος της αλλοδαπής και ο βαθµός συνάφειας µε 

την αντίστοιχη περιγραφή του οικείου Οδηγού Σπουδών και όχι οι τίτλοι των µαθηµάτων. Οι 

προς µετακίνηση φοιτητές προσκοµίζουν τις αναλυτικές περιγραφές των υποψήφιων προς 

αντιστοίχηση µαθηµάτων στον Συντονιστή ECTS, ο οποίος και αποφασίζει για το ποια από τα 

εγγραφόµενα στη ∆ήλωση Μαθηµάτων µαθήµατα ανήκουν στην κατηγορία (α), ή (β), σε 

συνεννόηση µε τους διδάσκοντες των αντίστοιχών µαθηµάτων στο Τµήµα µας.   

Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την προθεσµία 

υποβολής που έχει καθορίσει το ΑΠΘ ή το Πα/µιο υποδοχής και µε βάση την ηµ/νια που 

προηγείται εφόσον οι δύο ηµ/νιες είναι διαφορετικές. 

 



Παράρτηµα – Κριτήρια όπως είναι αναρτηµένα στην Ιστοσελίδα του Τµήµατος 

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών της Σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για το 

πρόγραµµα Erasmus γίνεται µε τα παρακάτω ιεραρχηµένα κριτήρια, όπως αυτά ανακοινώθηκαν και είναι 

αναρτηµένα τόσο στον σχετικό Πίνακα Ανακοινώσεων της Σχολής, όσο και στην ιστοσελίδα αυτής 

(http://www.for.auth.gr/). 

 

Κριτήρια (ιεραρχηµένα και αρχόµενα από το σπουδαιότερο):    

 

1. Επίπεδο σπουδών (διδακτορικό, µεταπτυχιακό, προπτυχιακό) 

2. Έτος σπουδών (επιλογή από τα µεγαλύτερα έτη προς τα µικρότερα) 

3. Ακαδηµαϊκή επίδοση, περιλαµβανοµένου και του κριτηρίου ελάχιστου ποσοστού επιτυχιών στα µαθήµατα 

των προηγούµενων εξαµήνων (ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τα µισά 

από το σύνολο των µαθηµάτων των προηγούµενων εξαµήνων) 

4. ∆ιδακτικές/πιστωτικές µονάδες (όπως αντιστοιχίζονται σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση της Σχολής) που 

έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος (από την αναλυτική βαθµολογία) 

5. Κίνητρα συµµετοχής του υποψηφίου στο πρόγραµµα (πρέπει να περιλαµβάνονται στο βιογραφικό) 

6. Επάρκεια γνώσης της γλώσσας του Ιδρύµατος Υποδοχής ή της γλώσσας όπου υφίσταται η δυνατότητα 

χρήσης προς διδασκαλία σύµφωνα µε την εκάστοτε Συµφωνία Συνεργασίας. 

 


