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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Εισαγωγή 

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός εξειδικεύει τις διαδικασίες που αφορούν στην 

κινητικότητα των φοιτητών, μελών ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος 

Ναυπηγών Μηχανικών. Να σημειωθεί ότι αναλυτικές πληροφορίες για τη μετακίνηση 

των φοιτητών/τριών με το πρόγραμμα ERASMUS+ παρέχονται από τον/την 

Τμηματικό Συντονιστή ERASMUS+ του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών καθώς και 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγή 

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

1. Κινητικότητα για Σπουδές  
Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής φοιτητών (Γραφείο 

ERASMUS) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους φοιτητές 

του ιδρύματος για κινητικότητα για σπουδές σε κάποια από τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κλασσική Κινητικότητα) ή τον υπόλοιπο κόσμο (Διεθνής 

Κινητικότητα).  

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι ενεργοί φοιτητές σε 

προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών. Η προκήρυξη 

αποστέλλεται στους ιδρυματικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 

φοιτητών και μελών ΔΕΠ και αναρτάται στην ιδρυματική ιστοσελίδα του 

προγράμματος. 

Σε κάθε πρόσκληση αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, τα 

δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία είναι απαραίτητη για τη μετακίνηση. Επιπλέον, στην περίπτωση της 

Διεθνούς Κινητικότητας, αναφέρεται ο αριθμός των διαθέσιμων κινητικοτήτων ανά 

χώρα και συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο. 

1.1 Κριτήρια Επιλογής  

Η επιλογή στην κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με κύριο 

κριτήριο τον δείκτη που προκύπτει από το σύνολο των μονάδων ECTS που 

συγκεντρώνει κάθε φοιτητής/τρια (ή εναλλακτικά του πλήθους των μαθημάτων που 

έχει περάσει) διά του εξαμήνου φοίτησης.  

Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 2ο έτος των σπουδών 

του/της και να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο 80% 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.  

https://erasmus.uniwa.gr/
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει πιστοποιημένη γνώση της γλώσσας στην 

οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει στο 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής ή τουλάχιστον B2 (Lower) επίπεδο Αγγλικών. Το επίπεδο 

πτυχίου ξένης γλώσσας, που απαιτείται για τη μετακίνηση του στο Πανεπιστήμιο 

Υποδοχής, αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται επίσης υπόψη η συνολική ακαδημαϊκή 

επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας), το επίπεδο επάρκειας στη ξένη γλώσσα, το 

ποσοστό των ECTS μονάδων που έχει συγκεντρώσει ο/η φοιτητής/τρια ως προς αυτές 

που αναλογούν στο εξάμηνο σπουδών, οι λόγοι για σπουδές ERASMUS+ στη 

συγκεκριμένη επιλογή πανεπιστημίου και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. 

Προτεραιότητα κατά σειρά έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες μεγαλύτερων ετών 

ή στο πτυχίο. 

Η επιλογή στην κατηγορία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με κύριο 

κριτήριο τη βαθμολογία των πτυχίων τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται 

υπόψη η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, το επίπεδο επάρκειας στη ξένη 

γλώσσα, οι λόγοι για σπουδές ERASMUS+ στη συγκεκριμένη επιλογή πανεπιστημίου 

και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.  

1.2 Υποβολή Αίτησης 

Πριν την υποβολή της αίτησης συνιστάται στους φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν 

με τον/την Τμηματικό Συντονιστή ERASMUS+ του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών, 

ο/η οποίος/α θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στις επιλογές τους.  

Επίσης οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμβουλευτούν τον πρόσφατο κατάλογο των 

συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων μέσω των ιστοσελίδων: 

https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/foitites/panepistimia/  και 

https://erasmus.uniwa.gr/diethnis-kinitikotita/synergazomena-panepistimia/  

ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποια Ιδρύματα του εξωτερικού είναι δυνατή 

η μετακίνησή τους, αλλά και εάν στα Πανεπιστήμια αυτά υποστηρίζονται σπουδές 

στον κλάδο του ενδιαφερόμενου φοιτητή/τριας. 

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος 

ERASMUS+ για Σπουδές προβλέπει την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της 

αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων 

με βάση τις οδηγίες της πρόσκλησης. Να σημειωθεί ότι στην αίτηση ο/η 

φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να δηλώσει τρία Πανεπιστήμια Υποδοχής. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες υποβάλλουν την αίτηση με συνημμένα τα 

παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Αντίγραφο Ταυτότητας  

https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/foitites/panepistimia/
https://erasmus.uniwa.gr/diethnis-kinitikotita/synergazomena-panepistimia/
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2. Βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή στην Ελληνική και μια ξένη γλώσσα 

(Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο το Europass της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

https://europa.eu/europass/en)  

3. Πιστοποιητικό(ά) ξένης γλώσσας  

4. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών  

5. Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία (όπου θα αναγράφονται οι Πιστωτικές 

Μονάδες (ECTS)  

Αποκλειστικά και μόνο για τους ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η 

αίτησή τους είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από βεβαίωση που χορηγείται από το 

Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρακολουθούν, στην 

οποία πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνονται: (α) ο τίτλος του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και (β) η έγκριση για τη μετάβαση του φοιτητή στο Ίδρυμα 

υποδοχής. Με το παραπάνω έγγραφο θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα 

ακολουθήσει ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής θα αποτελέσει μέρος των 

σπουδών του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (με σαφή αναφορά στις ECTS μονάδες) 

και ότι θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του. 

Αποκλειστικά και μόνο για υποψήφιους διδάκτορες που είναι ενταγμένοι σε 

προγράμματα διδακτορικού κύκλου σπουδών, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 

από βεβαίωση του επιβλέποντα Καθηγητή, στην οποία απαραιτήτως να 

συμπεριλαμβάνονται: (α) το θέμα της διατριβής και (β) η έγκριση για τη μετάβαση 

του φοιτητή στο Ίδρυμα υποδοχής. Με το παραπάνω έγγραφο θα βεβαιώνεται ότι το 

πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της διαδικασίας 

εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής και ότι θα προσμετρηθεί στο συνολικό 

χρόνο των σπουδών του. 

Στην περίπτωση της Κλασσικής Κινητικότητας η αίτηση μαζί με όλα τα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, βλ. https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-

kinitikotita/foitites/faseis-kinitikotitas/  

Στην περίπτωση της Διεθνούς Κινητικότητας η αίτηση και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση: erasmus.global@uniwa.gr 

1.3 Αναγνώριση 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).  Αλλαγές στο επιλεγμένο πρόγραμμα μαθημάτων 

https://europa.eu/europass/en
https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/foitites/faseis-kinitikotitas/
https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/foitites/faseis-kinitikotitas/
mailto:erasmus.global@uniwa.gr
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γίνονται κατ’ εξαίρεση, καθώς ο σπουδαστής, το Ίδρυμα Αποστολής και το Ίδρυμα 

Υποδοχής έχουν ήδη συμφωνήσει επ’ αυτού.  

Η διαδικασία αντιστοίχισης των μαθημάτων γίνεται με τη συνεργασία του/της 

φοιτητή/τριας με τον/την Τμηματικό Συντονιστή ERASMUS+ του Τμήματος 

Ναυπηγών Μηχανικών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ενημερώνεται ο/η διδάσκοντας 

του μαθήματος ώστε να ελέγξει το περιεχόμενο του προτεινόμενου αντίστοιχου 

διδασκόμενου μαθήματος στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής και να αποφασίσει εάν το 

μάθημα μπορεί να αντιστοιχηθεί ή όχι. Στη συνέχεια καταρτίζεται το πρόγραμμα 

σπουδών στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής μέσω της Συμφωνίας Μάθησης (Learning 

Agreement). 

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

Πανεπιστήμιο Υποδοχής θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος με αίτηση του/της φοιτητή/τριας. Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο 

στην περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στη Συμφωνία Μάθησης και στην 

περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει επιτύχει στις προβλεπόμενες από το 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης.  

Εάν κάποια από τα διδασκόμενα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής δεν 

αντιστοιχίζονται, τότε στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια έχει επιτύχει στις 

προβλεπόμενες από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες 

αξιολόγησης, αυτά αναγνωρίζονται ως επιπλέον μαθήματα και καταχωρούνται στο 

Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).  

1.4 Αναγνώριση Μαθημάτων με 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 στην εξέτασή τους, στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, και ο αριθμός των 

αντίστοιχων ECTS. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να φαίνονται οι βαθμοί για όλα τα 

μαθήματα που είχε επιλέξει (προβιβάσιμοι ή όχι), ώστε να προκύπτει ότι έλαβε μέρος  

στις αντίστοιχες εξετάσεις.  

1.5 Χρηματοδότηση  

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

προορισμού. Η επιχορήγηση για κλασσική κινητικότητα έχει μέγιστη διάρκεια 12 

μήνες (για φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα ΤΕΙ) ή 24 μήνες (για φοιτητές 

5ετούς φοίτησης). Στην παραπάνω περίοδο κινητικότητας περιλαμβάνεται η 

κινητικότητα για σπουδές καθώς και η κινητικότητα για πρακτική άσκηση. 

ii. Να σημειωθεί ότι το σύνολο της χρηματοδότησης αποδίδεται σε 2 δόσεις. Για να 

καταβληθεί η Β’ Δόση της Επιχορήγησης, είναι απαραίτητη η επιτυχής εξέταση των 

δηλωμένων μαθημάτων με ελάχιστο όριο τα 15 ECTS, όπως ορίστηκε από την 

Επιτροπή ERASMUS. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή ERASMUS αποφασίζει για τη 

λήψη ή όχι αυτής, συνυπολογίζοντας ειδικές συνθήκες, κλπ. 
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iii. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας/μία φοιτητής/τρια μπορεί να 

μετακινηθεί μόνο μία φορά για σπουδές, διάρκειας έως 12 μηνών (εκτός της 

περίπτωσης πενταετών ΠΠΣ όπου η μέγιστη διάρκεια είναι 24 μήνες).  

iv. Για το Πρόγραμμα ERASMUS+/Διεθνής Κινητικότητα η μέγιστη περίοδος 

κινητικότητας που μπορεί να επιχορηγηθεί είναι οι 4 μήνες, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη επιχορήγηση από την ΕΕ και την ΕΜΣ-ΙΚΥ.  

v. Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρηματοδότηση καθώς και τη διαδικασία 

κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών παρέχονται από το Γραφείο 

ERASMUS.  

2. Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση  
Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Ανταλλαγής Φοιτητών (Όμιλος 

Πρακτικής Άσκησης) εκδίδει προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 

δυο (2) φορές τον χρόνο (κάθε Μάρτιο - Απρίλιο για μετακινήσεις που αφορούν το 

χειμερινό εξάμηνο και κάθε Οκτώβριο – Νοέμβριο για μετακινήσεις που αφορούν το 

εαρινό εξάμηνο). Η προκήρυξη κοινοποιείται στο ιδρυματικό ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο των φοιτητών του ΠΑ.Δ.Α., στους τμηματικούς συντονιστές, στα 

συνεργαζόμενα ιδρύματα (Γραφεία ERASMUS) και αναρτάται στο δικτυακό τόπο του 

Τμήματος. 

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

Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών 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.  

  

2.1 Δικαίωμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ σε χώρες της Ευρώπης 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η 

δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και 

υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Ναυπηγών 

Μηχανικών, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε 

Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα 

υποτροφία κινητικότητας μέσω της δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση.  

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις Πρακτικής 

Άσκησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ναυπηγών 

Μηχανικών (ανάλογα εάν  ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ 

ή ακολουθούν το πρόγραμμα ΠΑΔΑ). 

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.  
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2.2 Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+  

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση παρέχει στους φοιτητές/τριες τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης μιας περιόδου πρακτικής άσκησης σε κατάλληλο  

Φορέα Υποδοχής, ο οποίος βρίσκεται σε ένα από τα επιλέξιμα κράτη μετακίνησης, 

για διάστημα 2 έως 12 μηνών. Η διάρκεια χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 

καθορίζεται βάση των διαθέσιμων κονδυλίων, με μέγιστη δυνατότητα 

χρηματοδότησης τους 6 μήνες. 

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

σπουδών στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών. 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες πριν την υποβολή της αίτησης οφείλουν να 

επικοινωνούν με τον Τμηματικό Συντονιστή ERASMUS+ του Τμήματος Ναυπηγών 

Μηχανικών, προκειμένου να του γνωστοποιούν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα και να λάβουν την απαραίτητη καθοδήγηση για την επιλογή του φορέα 

υποδοχής.  

Οι φοιτητές/τριες είναι υπεύθυνοι/ες για την Εύρεση Φορέα Υποδοχής και θα πρέπει 

να αναζητήσουν κατάλληλους φορείς (οργανισμούς, εταιρείες. κλπ.) στο πεδίο των 

ενδιαφερόντων τους. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουν βεβαίωση του φορέα ότι 

τους δέχεται για το δεδομένο χρονικό διάστημα.  

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμβουλεύονται τον κατάλογο με τις διμερείς 

συμφωνίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τη λίστα με πρότερες συνεργασίες με 

δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς που έχει συντάξει το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών 

Θεμάτων & Ανταλλαγής Φοιτητών καθώς και τις προτεινόμενες από την Εθνική 

Μονάδα/ΙΚΥ πλατφόρμες αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης. 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής 

Φοιτητών, https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/eyresi-praktikis-askisis/ 

ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια μπορεί να αναζητήσει όλες τις διαθέσιμες 

θέσεις πρακτικής άσκησης από συνεργαζόμενους φορείς.  

2.3 Υποβολή Αίτησης  

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος 

ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει την υποβολή της αίτησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών, κατά την 

εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων όπως ορίζεται από την προκήρυξη. 

Επισημαίνεται ότι στην αίτηση ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να δηλώσει 

μόνο ένα Φορέα Υποδοχής. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες υποβάλλουν την αίτηση με συνημμένα τα 

παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση Συμμετοχής 

https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/eyresi-praktikis-askisis/
https://erasmus.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/159/2021/03/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3_%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%A3.doc
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2. Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for 

Traineeships) 

3. Βεβαίωση αποδοχής από το φορέα αποδοχής (Letter of Acceptance) 

οργανισμού/φορέα/ιδρύματος υποδοχής που συμπληρώνεται και υπογράφεται 

από τον οργανισμό/φορέα/ίδρυμα υποδοχής 

4. Αναλυτική βαθμολογία 

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, ελάχιστου επιπέδου Β2 

6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

7. Αντίγραφο στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού 

Η αίτηση μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυπηγών 

Μηχανικών. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

Να σημειωθεί ότι στην προκήρυξη για την εκπόνηση ΠΑ στο εξωτερικό (από το Τμήμα 

Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Ανταλλαγής Φοιτητών-Όμιλος Πρακτικής 

Άσκησης) ορίζονται σαφώς τα κριτήρια επιλογής & επιλεξιμότητας των φοιτητών τα 

οποία σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη από το Τμήμα κατά την αξιολόγηση.  

Ο Τμηματικός Συντονιστής ERASMUS+ αξιολογεί τον φάκελο του φοιτητή, 

πραγματοποιεί γραπτή εισήγηση όσον αφορά στην πληρότητα του φακέλου και των 

κριτηρίων μετακίνησης, η οποία στη συνέχεια εγκρίνεται από την Συνέλευση του 

Τμήματος.  Στο Πρακτικό Αξιολόγησης της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται το 

σύνολο των αιτούντων καθώς και η επιλογή αυτών σε σειρά κατάταξης.  

Η Γραμματεία του Τμήματος διαβιβάζει στη συνέχεια στο Τμήμα Διεθνών 

Ακαδημαϊκών Θεμάτων το Πρακτικό Αξιολόγησης της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος και το σύνολο των φακέλων υποψηφιότητας. 

2.4 Πρακτική Άσκηση ERASMUS+ σε χώρες εκτός Ευρώπης  

Στην περίπτωση μετακίνησης για Πρακτική Άσκησης στα πλαίσια της Διεθνούς 

Κινητικότητας σε χώρες εκτός Ευρώπης η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να 

υποβληθούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση: erasmus.global@uniwa.gr. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται 

αναλυτικά στην προκήρυξη της δράσης και στον ιστότοπο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ 

ERASMUS+/ICM» στην ιστοσελίδα: https://erasmus.uniwa.gr/diethnis-kinitikotita/ 

praktiki-smp/. 

Οι αιτούντες για τη συγκεκριμένη Δράση δεν θα πρέπει να έχουν καταθέσει αίτηση 

για χορήγηση πτυχίου ενώ θα πρέπει να παραμείνουν ενεργοί φοιτητές καθ’ όλη τη 

διάρκεια της πρακτικής άσκησης.  

https://erasmus.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/159/2019/03/ACCEPTANCE-LETTER-TEMPLATE.doc
mailto:erasmus.global@uniwa.gr
https://erasmus.uniwa.gr/diethnis-kinitikotita/%20praktiki-smp/
https://erasmus.uniwa.gr/diethnis-kinitikotita/%20praktiki-smp/
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2.5 Αναγνώριση Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+  

2.5.1 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:  

1. Πρωτότυπη βεβαίωση Φορέα Υποδοχής (Learning agreement after the mobility). 

2. Πρωτότυπο έντυπο επιβεβαιωμένης άφιξης – αναχώρησης (Certificate of 

attendance) υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής. 

3. Ενδιάμεση Έκθεση (Internship log sheet), όπου συμπληρώνονται οι 

δραστηριότητες του/της φοιτητή/τριας για το 1ο και 2ο μισό της περιόδου 

πρακτικής άσκησης, υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής. 

4. Τελική Έκθεση Συμμετέχοντα (EU Survey) (αποστέλλεται μέσω 

αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μετά την ολοκλήρωση 

της πρακτικής άσκησης). 

5. Αποτέλεσμα Β’ τεστ γλωσσικής αξιολόγησης (διαδικτυακή εξέταση αξιολόγησης 

του επιπέδου στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 

ΠΑ). 

6. Κάρτες επιβίβασης μετάβασης και επιστροφής (Boarding passes). 

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

υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής.  

2.5.2. Αναγνώριση περιόδου Πρακτικής Άσκησης 

Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών έπειτα από την 

επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητή, εκδίδει 

βεβαίωση ολοκλήρωσης την οποία αποστέλλει μαζί με τη βεβαίωση Φορέα Υποδοχής 

(Learning agreement – after the mobility) στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυπηγών 

Μηχανικών. 

Ο Τμηματικός Συντονιστής ERASMUS+ αξιολογεί και εισηγείται την αναγνώριση της 

πρακτικής άσκησης του φοιτητή στη Συνέλευση του Τμήματος Ναυπηγών 

Μηχανικών. Η πρακτική άσκηση καταγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία εφόσον 

έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, στο Παράρτημα Διπλώματος εφόσον έχει προαιρετικό 

χαρακτήρα και στο βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή εφόσον έχει μετακινηθεί με 

την ιδιότητα του προσφάτως αποφοιτήσαντα. 

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών αποστέλλει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 

το Πρακτικό Αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης, με το οποίο ολοκληρώνεται το 

σύνολο των υποχρεώσεων και από τα τρία μέρη (φοιτητή, ίδρυμα προέλευσης & 

φορέας υποδοχής). 

2.5.3. Εξέταση Πρακτικής Άσκησης 

Η εξέταση της Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ γίνεται με το ίδιο τρόπο που εξετάζεται 

η Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές που ακολουθούν πτυχίο ΠΑΔΑ και την 

πραγματοποιούν μέσω ΕΣΠΑ. Για τους φοιτητές που ακολουθούν πτυχίο ΤΕΙ 
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ακολουθείται η ανάλογη διαδικασία. Πληροφορίες για την εξέταση της Πρακτικής 

Άσκησης αναγράφονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 

Ναυπηγών Μηχανικών. 

3. Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού 
Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής φοιτητών δημοσιεύει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος 

για συμμετοχή σε κινητικότητα για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση. Η προκήρυξη 

αποστέλλεται στους ιδρυματικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 

μελών ΔΕΠ και αναρτάται στην ιδρυματική ιστοσελίδα του προγράμματος. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ  

του ΠΑ.Δ.Α. ή μέλη διδακτικού προσωπικού που έχουν σύμβαση εξαρτημένης σχέσης 

εργασίας με το ΠΑ.Δ.Α., η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης 

καθώς και οι ομότιμοι καθηγητές οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν αποδεδειγμένα 

ενεργό ρόλο στο Ίδρυμα. Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν και 

μέλη προσωπικού από φορείς ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά 

εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, για τα 

οποία τεκμαίρεται αποδεδειγμένα η αναγκαιότητα της συμμετοχής τους, με βάση 

μνημόνια συνεργασίας, συμμετοχή σε κοινά προγράμματα κλπ., και όπως ο οδηγός 

του προγράμματος ορίζει. 

Σε κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρονται  όλες οι προϋποθέσεις, 

τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για τη μετακίνηση. Επιπλέον, στην 

περίπτωση της Διεθνούς Κινητικότητας, αναφέρεται ο αριθμός των διαθέσιμων 

κινητικοτήτων ανά χώρα και των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων. Οι αιτήσεις των 

ενδιαφερόμενων μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ κτλ υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με βάση τις 

οδηγίες της πρόσκλησης.  

Να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής ορίζονται από την 

Επιτροπή ERASMUS ενώ μετά την έγκριση των αιτήσεων, για την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε μετακίνησης στο εξωτερικό απαιτείται άδεια απουσίας από το 

αντίστοιχο όργανο/φορέα. 

4. Κινητικότητα Διοικητικού Προσωπικού 
Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής φοιτητών δημοσιεύει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος 

για συμμετοχή: (α) στην Κλασική και (β) στη Διεθνή κινητικότητα προσωπικού για 

επιμόρφωση. Η προκήρυξη αποστέλλεται στους ιδρυματικούς λογαριασμούς 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διοικητικού Προσωπικού και αναρτάται στην 

ιδρυματική ιστοσελίδα του προγράμματος. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν όλα τα μόνιμα μέλη, μόνιμοι 

διοικητικοί υπάλληλοι του ΠΑ.Δ.Α. ή ΙΔΑΧ, αλλά και συμβασιούχοι εξαρτημένης 

σχέσης εργασίας με το ΠΑ.Δ.Α. (ΙΔΟΧ), η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της 

μετακίνησης. 

Σε κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις, 

τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για τη μετακίνηση. Επιπλέον, στην 

περίπτωση της Διεθνούς Κινητικότητας, αναφέρεται ο αριθμός των διαθέσιμων 

κινητικοτήτων ανά χώρα και συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο. Οι αιτήσεις 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με βάση τις οδηγίες της πρόσκλησης. 

Να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής ορίζονται από την 

Επιτροπή ERASMUS ενώ μετά την έγκριση των αιτήσεων και για την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε μετακίνησης στο εξωτερικό απαιτείται άδεια απουσίας από την 

Υπηρεσία. 

 


