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   Χάρτης Φοιτητή Erasmus+ 

Ο Χάρτθσ Φοιτθτι Erasmus υπογραμμίηει τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ ςασ αλλά 
και ςασ πλθροφορεί για το τι μπορείτε να περιμζνετε από το Κδρυμα προζλευςθσ και το 
Κδρυμα υποδοχισ ςε κάκε βιμα τθσ κινθτικότθτάσ ςασ.  

 Τα Ιδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τα οποία ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα 
Erasmus+ ζχουν λάβει τον Πανεπιςτθμιακό Χάρτθ Erasmus+ από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι, με τον οποίο δεςμεφονται για τθ ςτιριξθ, τθ διευκόλυνςθ και τθν 
αναγνϊριςθ των δραςτθριοτιτων κινθτικότθτασ.  

 Από τθν πλευρά ςασ, δεςμεφεςτε να ςζβεςτε τουσ κανόνεσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ επιχοριγθςθσ Erasmus+ που ζχετε υπογράψει  με το ίδρυμα προζλευςισ 
ςασ. 

I. Πριν από την περίοδο κινητικότητας 

 Εφόςον ζχει γίνει θ επιλογι ςασ ωσ φοιτθτι Erasmus+, δικαιοφςτε να λάβετε 
κακοδιγθςθ ςχετικά με τα ιδρφματα ι τισ επιχειριςεισ όπου κα πραγματοποιιςετε 
τθν περίοδο κινθτικότθτασ ςασ και τισ ςυμφωνθμζνεσ δραςτθριότθτεσ που πρόκειται 
να αναλάβετε.   

 Ζχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ βακμολογικι κλίμακα 
ςτο ίδρυμα υποδοχισ και να λαμβάνετε πλθροφορίεσ για τθν ζκδοςθ κεϊρθςθσ 
ειςόδου (Visa), τθν αςφάλιςθ και τθν εξεφρεςθ ςτζγθσ από το ίδρυμα προζλευςθσ 
και το ίδρυμα/επιχείρθςθ υποδοχισ. Μπορείτε να βρείτε τα ςτοιχεία επικοινωνίασ 
ςτθν Συμφωνία Ιδρυμάτων, θ οποία ζχει υπογραφεί μεταξφ των ιδρυμάτων 
προζλευςθσ και υποδοχισ.  

 Θα υπογράψετε τθν Σφμβαςθ επιχοριγθςθσ με το ίδρυμα προζλευςθσ ςασ (ακόμα κι 
αν δεν λάβετε επιχοριγθςθ από τθν ΕΕ), κακϊσ και μια ςυμφωνία μάκθςθσ(Learning 
Agreement for studies or for Traineeships) με το ίδρυμα αποςτολισ και το 
ίδρυμα/επιχείρθςθ υποδοχισ. Η καλι προετοιμαςία τθσ ςυμφωνίασ μάκθςισ ςασ 
είναι το κλειδί για να ζχετε μια επιτυχθμζνθ εμπειρία κινθτικότθτασ και για να 
εξαςφαλιςτεί θ αναγνϊριςθ τθσ περιόδου κινθτικότθτασ ςασ. Κακορίηει τισ 
λεπτομζρειεσ των προγραμματιςμζνων δραςτθριοτιτων ςασ ςτο εξωτερικό 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των πιςτωτικϊν μονάδων που κα αποκτιςετε και που κα 
μετριςουν για τθν απόκτθςθ του πτυχίου ςτο ίδρυμα προζλευςισ ςασ). 

 Μετά τθν επιλογι ςασ, κα λάβετε μζροσ ςε on-line αξιολόγθςθ των γλωςςικϊν ςασ 
ικανοτιτων (εάν είναι διακζςιμθ ςτθν κφρια γλϊςςα διδαςκαλίασ/εργαςίασ ςτο 
ίδρυμα/επιχείρθςθ του εξωτερικοφ) θ οποία κα επιτρζψει ςτο ίδρυμα αποςτολισ να 
ςασ προςφζρει τθν πλζον κατάλλθλθ γλωςςικι υποςτιριξθ, εάν είναι απαραίτθτο. 
Θα πρζπει να επωφελθκείτε πλιρωσ από αυτι τθν υποςτιριξθ για να βελτιϊςετε ωσ 
προσ το ςυνιςτϊμενο επίπεδο τισ γλωςςικζσ ςασ δεξιότθτεσ. 
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II. Κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας  

 Θα πρζπει να επωφελθκείτε πλιρωσ από όλεσ τισ ευκαιρίεσ μάκθςθσ που 
προςφζρονται ςτο ίδρυμα/επιχείρθςθ υποδοχισ, τθρϊντασ τουσ κανόνεσ και τουσ 
κανονιςμοφσ του/τθσ, και να προςπακιςετε να αποδείξετε με τον καλφτερο δυνατό 
τρόπο τθν ικανότθτά ςασ ςε όλεσ τισ ςχετικζσ εξετάςεισ ι άλλεσ μορφζσ 
αξιολόγθςθσ. 

 Αλλαγζσ ςτθ Συμφωνία Μάκθςθσ μπορείτε να ηθτιςετε μόνο ςε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ και εντόσ τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςτεί από τα ιδρφματα αποςτολισ 
και υποδοχισ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να διαςφαλίςετε ότι οι αλλαγζσ 
αυτζσ ζχουν γίνει αποδεκτζσ (ζχουν εγκρικεί) από το ίδρυμα αποςτολισ και το 
ίδρυμα/επιχείρθςθ υποδοχισ εντόσ δφο εβδομάδων από τθν αίτθςι ςασ και να 
κρατιςετε αντίγραφα τθσ ζγκριςισ τθσ, τθν οποία λάβατε μζςω e-mail. Επίςθσ, οι 
αλλαγζσ που αφοροφν ςτθν παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ περιόδου κινθτικότθτασ κα 
πρζπει να γίνονται όςο το δυνατόν πιο ζγκαιρα.  

 Το ίδρυμα/επιχείρθςθ υποδοχισ δεςμεφεται να ςασ προςφζρει ίςθ αντιμετϊπιςθ 
και μεταχείριςθ με τουσ φοιτθτζσ του ιδρφματόσ του ι τουσ υπαλλιλουσ τθσ 
επιχείρθςθσ του και εςείσ κα πρζπει να καταβάλετε τισ απαραίτθτεσ προςπάκειεσ 
για να ενταχκείτε ςτο νζο περιβάλλον ςασ. 

 Το ίδρυμα υποδοχισ δεν κα ςασ ηθτιςει να καταβάλετε δίδακτρα, ζξοδα εγγραφισ, 
ζξοδα εξετάςεων, ζξοδα για πρόςβαςθ ςτα εργαςτιρια και ςτισ βιβλιοκικεσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου κινθτικότθτάσ ςασ για ςπουδζσ.  Παρόλα αυτά, μπορεί να 
χρειαςτεί να καταβάλετε μικροποςά, όπωσ καταβάλλουν και οι εντόπιοι φοιτθτζσ, 
για αςφάλεια, φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ/ςωματεία φοιτθτϊν και για τθ χριςθ 
διαφόρων υλικϊν.   

 Προςκαλείςτε να λάβετε μζροσ ςε οργανϊςεισ που υπάρχουν ςτο 
ίδρυμα/επιχείρθςθ υποδοχισ, όπωσ είναι τα δίκτυα ςυμβοφλων και φίλων 
(αντίςτοιχα mentors and buddies) που διοργανϊνονται από φοιτθτικζσ οργανϊςεισ 
όπωσ το “Erasmus Student Network”. Δίκτυο φοιτθτϊν Erasmus 

 Κατά τθν περίοδο παραμονισ ςτο εξωτερικό, θ υποτροφία ι τα δάνεια που ςασ 
ζχουν χορθγθκεί από τθν χϊρα προζλευςισ ςασ, εξακολουκοφν να ιςχφουν.  

III. Μετά την περίοδο κινητικότητας 

 Ζχετε το δικαίωμα να λάβετε πλιρθ ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ από το ίδρυμα 
αποςτολισ, για δραςτθριότθτεσ που ολοκλθρϊκθκαν ικανοποιθτικά κατά τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου κινθτικότθτασ ςασ, ςφμφωνα με τθ Συμφωνία Μάκθςθσ. 

 Εάν ςπουδάηετε ςτο εξωτερικό, το ίδρυμα υποδοχισ κα ςασ δϊςει το Πιςτοποιθτικό 
Αναλυτικισ Βακμολογίασ (Transcript of Records) με τθν πλιρθ καταγραφι των 
πιςτωτικϊν μονάδων και των βακμϊν που λάβατε (κανονικά ςε διάςτθμα λιγότερο 
από πζντε εβδομάδεσ μετά το τζλοσ τθσ αξιολόγθςθσ ςασ). Κατά τθν παραλαβι του 
εγγράφου αυτοφ, το ίδρυμα αποςτολισ κα ςασ παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ 
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ςχετικά με τθν αναγνϊριςι τουσ ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των πζντε 
εβδομάδων. Οι αναγνωριςμζνεσ εκπαιδευτικζσ ςυνιςτϊςεσ (π.χ. μακιματα) κα 
εμφανιςτοφν ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ.  

 Αν πραγματοποιείτε τθν πρακτικι ςασ άςκθςθ, θ επιχείρθςθ/Οργανιςμόσ Υποδοχισ, 
κα ςασ χορθγιςει ζνα πιςτοποιθτικό πρακτικισ άςκθςθσ όπου ςυνοψίηονται τα 
κακικοντα που αναλάβατε, κακϊσ και αξιολόγθςθ και, εφόςον προβλζπεται ςτθν 
ςυμφωνία μάκθςθσ ςασ, το ίδρυμα προζλευςισ ςασ κα ςασ δϊςει επίςθσ ζνα 
πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ (transcript of records). Αν θ πρακτικι 
άςκθςθ δεν ιταν μζροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν, θ περίοδοσ αυτι κα 
καταγραφεί ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ ςασ και, αν κζλετε, ςτο ζγγραφο ςασ 
Κινθτικότθτασ Europass (Europass Mobility Document). Εάν ζχετε πρόςφατα 
αποφοιτιςει, μπορείτε να ηθτιςετε το ζγγραφο κινθτικότθτασ Europass (Europass 
Mobility Document). 

 Θα πρζπει να λάβετε μζροσ ςε διαδικτυακι (on line) γλωςςικι αξιολόγθςθ, εάν είναι 
διακζςιμθ ςτθν κφρια γλϊςςα τθσ διδαςκαλίασ/εργαςίασ ςτο εξωτερικό, για να 
ελζγξετε τθν πρόοδο ςτθν γλωςςικι ςασ επίδοςθ κατά τθν διάρκεια τθσ 
κινθτικότθτάσ ςασ.  

 Θα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε ζνα ερωτθματολόγιο προςφζροντασ εποικοδομθτικι 
κριτικι ςχετικά με τθν περίοδο κινθτικότθτασ ςασ Erasmus, για τα ιδρφματα 
αποςτολισ και υποδοχισ, τθν Εκνικι Μονάδα τθσ χϊρασ αποςτολισ και τθσ χϊρασ 
υποδοχισ και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

 Προςκαλείςτε να ςυμμετζχετε ςτο πρόγραμμα «Erasmus+ ςφλλογοσ φοιτθτϊν και 
αποφοίτων» (Erasmus+ student and alumni association) και ενκαρρφνεςτε να 
μοιραςτείτε τθν εμπειρία από τθν κινθτικότθτά ςασ με τουσ φίλουσ ςασ, με τουσ 
ςυμφοιτθτζσ ςασ, με το προςωπικό του Ιδρφματόσ ςασ, με δθμοςιογράφουσ και 
γενικότερα να δϊςετε τθν ευκαιρία και ςε άλλουσ να ωφελθκοφν από τθν εμπειρία 
ςασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των νεϊτερων μακθτϊν.   

Οποιαδιποτε ςτιγμι αντιμετωπίςετε κάποιο πρόβλθμα:  
- Θα πρζπει να προςδιορίςετε με ςαφινεια το πρόβλθμα και να ελζγξετε τα 

δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ ςασ ςφμφωνα με τθν ςυμφωνία μάκθςθσ.  
- Αρκετοί άνκρωποι εργάηονται ςτα Ιδρφματα  αποςτολισ και υποδοχισ προκειμζνου 

να βοθκοφν τουσ φοιτθτζσ Erasmus. Ανάλογα με τθ φφςθ του προβλιματοσ και 
όταν αυτό ςυμβεί, ο υπεφκυνοσ επικοινωνίασ ςτο ίδρυμα αποςτολισ ι ςτο ίδρυμα 
υποδοχισ (ι ςτθν επιχείρθςθ ςε περίπτωςθ όπου πραγματοποιείτε τθν πρακτικι 
ςασ άςκθςθ) κα είναι ςε κζςθ να ςασ βοθκιςει. Τα ονόματα και τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ τουσ ορίηονται ςτθ Συμφωνία Μάκθςισ ςασ.  

- Χρθςιμοποιιςτε τισ τυπικζσ διαδικαςίεσ του ιδρφματοσ αποςτολισ ςασ για τθν 
αποςτολι παραπόνων, εάν αυτό είναιι απαραίτθτο.  

- Εάν το ίδρυμα αποςτολισ ι το ίδρυμα υποδοχισ ςασ αδυνατεί να εκπλθρώςει τισ 
υποχρεώςεισ που περιγράφονται ςτο Χάρτθ Erasmus για τθν ανώτατθ εκπαίδευςθ 
ι ςτθν ςυμφωνία μάκθςισ ςασ, μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν ςχετικι Εκνικι 
Μονάδα. 


