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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ERASMUS+ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 
 

Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί την κινητικότητα ενεργών 

φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή σε επίπεδο 

διδακτορικών σπουδών, καθηγητών για διδασκαλία και προσωπικού για κατάρτιση σε Πανεπιστήμια 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει τις ακόλουθες            βασικές δράσεις: 

 Κλασσική κινητικότητα παρέχεται στα μέλη του προσωπικού (διδακτικό και 

διοικητικό) η δυνατότητα να μετακινηθούν για Διδασκαλία ή / και Επιμόρφωση και 

στους/στις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου για Σπουδές ή / και Πρακτική Άσκηση σε 

Πανεπιστήμια Χωρών του Προγράμματος, 

 Διεθνής Κινητικότητα παρέχεται στα μέλη του προσωπικού (διδακτικό και 

διοικητικό) η δυνατότητα να μετακινηθούν για Διδασκαλία ή / και Επιμόρφωση και 

στους/στις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου για Σπουδές ή / και Πρακτική Άσκηση σε 

Πανεπιστήμια Χωρών-Εταίρων. 

 Η προκήρυξη αποστέλλεται στους ιδρυματικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 

φοιτητών και μελών ΔΕΠ και αναρτάται στην ιδρυματική ιστοσελίδα του προγράμματος. 

Ειδικότερα όσον αφορά τους φοιτητές, ο κανονισμός κινητικότητας διέπεται από τις παρακάτω 

βασικές αρχές: 

1. Το πρόγραμμα Erasmus+ εξασφαλίζει στους φοιτητές υποτροφία με σκοπό την κάλυψη 

των πρόσθετων δαπανών κατά τη διαμονή τους στο ίδρυμα του εξωτερικού, απαλλαγή 

από τα δίδακτρα και αναγνώριση της περιόδου των σπουδών που διανύουν σε ξένο 

πανεπιστήμιο. 

2. Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πα.Δ.Α μπορούν να μεταβούν για 

σπουδές σε κάποιο από τα ιδρύματα του εξωτερικού, με το οποίο το Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας έχει συνάψει διμερή συμφωνία. Το διάστημα της κινητικότητας δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο των 3 μηνών ή μεγαλύτερο του ενός έτους. 

3. Λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την επιλεξιμότητα των 

συμμετεχόντων αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://erasmus.uniwa.gr/. 

4. Προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και ισότητας, η επιλογή των 

φοιτητών πραγματοποιείται έχοντας εξ αρχής γνωστές τις διαδικασίες και τα κριτήρια 

https://erasmus.uniwa.gr/
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επιλογής. 

5. Η περίοδος κατάθεσης των αιτημάτων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ 

ανακοινώνεται από το Γραφείο Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής φοιτητών  

του Πα.Δ.Α . 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι ενεργοί 

φοιτητές (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί – υποψήφιοι διδάκτορες) όλων των κύκλων 

σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πα.Δ.Α 

7. Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής φοιτητών δημοσιεύει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους φοιτητές του ιδρύματος για συμμετοχή: 

κινητικότητα για σπουδές ή για πρακτική άσκηση. Η προκήρυξη αποστέλλεται στους 

ιδρυματικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φοιτητών 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 συνεργασιών  ανά χώρα και ανά  συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο. 

8. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με βάση τις οδηγίες της πρόσκλησης. 

9. Αποκλειστικά και μόνο για τους ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η αίτησή 

τους θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση που χορηγείται από το Διευθυντή του 

Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρακολουθούν, στην οποία 

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. 

10. Αποκλειστικά και μόνο για υποψήφιους διδάκτορες που είναι ενταγμένοι σε 

προγράμματα διδακτορικού κύκλου σπουδών στο Πα.Δ.Α., η αίτησή τους θα πρέπει να 

συνοδεύεται από βεβαίωση του επιβλέποντα Καθηγητή του, 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. 



 

~ 4 ~ 
 

11. Οι φοιτητικές ανταλλαγές βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων από τα πανεπιστήμια αποστολής και υποδοχής. Αυτό γίνεται με την 

εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης των Πιστωτικών 

Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) και του ανάλογου 

συστήματος στο πανεπιστήμιο υποδοχής. 

12. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πα.Δ.Α μπορούν να ενημερώνονται  

σχετικά με την μετακίνηση τους από  τον/την Συντονιστή/στρια Erasmus+, τον/την 

αναπληρωτή  Συντονιστή/στρια Erasmus+ , την ιστοσελίδα του Τμήματος  καθώς και από το 

Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγή Φοιτητών, στη διεύθυνση 

https://erasmus.uniwa
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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 

(ERASMUS+ International).  

1. Βασικοί όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+  

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να δει τις 

συμφωνίες συνεργασίας του Τμήματος με τα αντίστοιχα πανεπιστήμια στα οποία μπορεί 

να μετακινηθεί, όπως αυτές τροποποιούνται  ανά έτος.   

 

Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας 

 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας  έχει συνάψει τις διμερείς συμφωνίες συνεργασίας που 

φαίνονται   στον παρακάτω πίνακα στο πλαίσιο της δράσης του Erasmus+  και ισχύουν για 

το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.  
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ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Erasmus+ 2021/2022 

Χώρα Πανεπιστήμιο Iστοσελίδα 
Κύκλος 
Σπουδών 

Κινητικότη
τα 

Φοιτητών 

Ισπανία Universidad de 
Valencia-E-
VALENCI01 

 

 

 

erasmus.agreements@uv.es 

 

 

2ος, 3ος 2 x 3 μήνες 

 
Ισπανία 

Universidad 
Catolica 
Santa 
Teresa de 
Jesus de 
Avilla 
 

 
annette.beermann@ucav

ila.es  

 

 

2ος, 3ος,  
 

2 x 3 μήνες 

Ισπανία Universidad Ceu 
Cardenal Herrera  E-
VALENCI01- 

  

erasmus@uchceu.es 

 

 2ος, 3ος 2 x 9 μήνες 

Λετονία 
Riga Stradins  
University 
LVRIGA03 

lana.amasova@rsu.lv 

 

2ος, 3ος 2 x 6 μήνες 

 
Ιταλία  

Universita of Pisa    
PISA 01  

 

 
international@med.unipi

.it 
 

 

2ος, 3ος 
 

2 x 6 μήνες 

Ιταλία 
Universita 
DegliStudi Di 
Padova  

erasmus@unipd.it 2ος, 3ος 2 x 6 μήνες 

Ιταλία 
Universita Delle 
Marche  
IACGONA01 

international.mobility@
univpm.it 

2ος, 3ος 2 x 6 μήνες  

Φιλανδία   Seinajoki University 
of Applied Sciences   
- F SEINAJO 06 

marjo.arola@seamk.fi 2ος, 3ος 2 x 5 μήνες 

Τσεχία  
Charles University 
in Prague  
CZ PRAHA07 

nada.rezacova@lf3.cuni.
cz 

 2ος, 3ος 1 x 3 μήνες 

Πολωνία  Opole University of 
Technology - PL 
OPOLE 02 

iro@po.opole.pl 2ος, 3ος  2 x 6 μήνες 

Πολωνία 
 University of 
Physical Education -
PLPOZNAN 

 
nawrocka@awf.poznan.p
l 

 2ος, 3ος 2 x 6 μήνες 

mailto:erasmus.agreements@uv.es
mailto:annette.beermann@ucavila.es
mailto:annette.beermann@ucavila.es
mailto:erasmus@uchceu.es
mailto:lana.amasova@rsu.lv
mailto:international@med.unipi.it
mailto:international@med.unipi.it
mailto:international.mobility@univpm.it
mailto:international.mobility@univpm.it
mailto:marjo.arola@seamk.fi
mailto:iro@po.opole.pl
mailto:nawrocka@awf.poznan.pl
mailto:nawrocka@awf.poznan.pl
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Κύπρος 
European University 
of Cyprus 
 CY NICOSIA 24 

erasmus@euc.ac.cy  2ος, 3ος 2 x 6 μήνες 

Κύπρος University of 
Nicosia 

CY NICOSIA 14 

 
erasmus.ba@unic.ac.cy 

 

2ος, 3ος 1 x 2 μήνες 

Γαλλία 
ERFPS Chu Hopitaux 
de Rouen FROUEN 
40 

erfps.erasmus@chu-

rouen.fr 

 

 2ος, 3ος 2 x 3 μήνες 

Λιθουανία 
Klaideda State 
University of 
Applied Sciences 
LT KLAIPEDA 

j.danieliene@kvt.it 

 

2ος, 3ος 2 x 6 μήνες 

Λιθουανία 

 

Vilnius University - 
LT VILNIUS 01 migle.trinkunaite@mf.v

u.lt 
 2ος, 3ος 1 x 5 μήνες 

Τουρκία 

 

Pamukkale 
University 
TR DENIZLI01 

internationaloffice@pau.

edu.tr  

 

2ος, 3ος 2 x 10 μήνες 

Τουρκία 

 

Biruni University 
TR INSTABU55  

intoffice@biruni.edu.tr 

 

 

2ος, 3ος 2 x 3 μήνες 

 
Σερβία  

University of 
Novisad.  RS 
NOVISAD 02   

medns.studiesinenglish@

mf.uns.ac.rs  

 

2ος, 3ος 2 x 4 μήνες 

mailto:erasmus@euc.ac.cy
mailto:erasmus.ba@unic.ac.cy
mailto:j.danieliene@kvt.it
mailto:migle.trinkunaite@mf.vu.lt
mailto:migle.trinkunaite@mf.vu.lt
mailto:internationaloffice@pau.edu.tr
mailto:internationaloffice@pau.edu.tr
mailto:intoffice@biruni.edu.tr
mailto:medns.studiesinenglish@mf.uns.ac.rs
mailto:medns.studiesinenglish@mf.uns.ac.rs
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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 είναι εγγεγραμμένος/η  στο 2ο έτος των σπουδών του/της και να έχει 

εξεταστεί επιτυχώς στις σπουδές του 1ου έτους, εφόσον αιτηθεί σπουδές για το 3ο 

εξάμηνο  ή  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 έχει καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από το δελτίο αναλυτικής 

βαθμολογίας που κατατίθεται στο Τμήμα μαζί με την αίτησή του. 

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

στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Η πιστοποίηση προκύπτει από αναγνωρισμένους τίτλους 

σπουδών ή από βεβαίωση κέντρου ξένων γλωσσών σχετικά με την ολοκλήρωση κύκλου 

μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου. Η γνώση της γλώσσας του ιδρύματος υποδοχής 

δίνει αυτόματα την προτεραιότητα στο φοιτητή ενώ  η επιπλέον  γνώση ξένων γλωσσών 

συνεκτιμάται. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  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.  

5. 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 και αξιολόγησης   των εξερχομένων φοιτητών  
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις 

συγκεντρώνονται από τον τμηματικό  υπεύθυνο Erasmus+και τον αναπληρωτή του.  

Oι αιτήσεις διαχωρίζονται ανάλογα με το επίπεδο σπουδών, σε προπτυχιακούς 

φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, ελέγχεται η 

πληρότητα του φακέλου των υποψηφίων σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα 

οποία αποτελούν ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις επιλογής: 

 Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της γλώσσας του προγράμματος που 

πρόκειται να παρακολουθήσει, επιπέδου που να ικανοποιεί τα κριτήρια της 

διμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί με το Ίδρυμα υποδοχής του 

εξωτερικού 

 Βιογραφικό σημείωμα που να συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής. 

 Δεν στοιχειοθετούνται από την απόδοση του φοιτητή έως και την ημέρα 

υποβολής της αίτησης σοβαρές επιφυλάξεις ότι με την υποτροφία Erasmus ο 

φοιτητής, όταν επιστρέψει θα αντιμετωπίσει δυσκολίες για την επιτυχή 

περάτωση των σπουδών του σε σχέση με το επίπεδο της απόδοσής του πριν 

την αναχώρηση. 

 

Στην περίπτωση των προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτορικών φοιτητών, τα 

επιπλέον κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη  καθώς και η μοριοδότηση τους 

αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1. 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                  ΜΟΡΙΑ 

1 Βαθμολογία M.O Βαθμολογίας Χ 4  
Βαθμός πτυχίου/ΠΜΣ/έκθεση προόδου  

2 Επίπεδο Γλώσσας 
Διδασκαλίας του 
Ιδρύματος 
Υποδοχής 

■ Β2 (Lower-καλή γνώση) 
■ C1 (Advanced-πολύ καλή 

γνώση) 
■ C2 (Proficiency-άριστη γνώση) 

10 
15 

 
30 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                   ΜΟΡΙΑ 

3 Κίνητρα  συμμετοχής 
στο πρόγραμμα  

 1-10 

 

4 

Γνώση της γλώσσας της 
χώρας υποδοχής 
(εφόσον είναι 
διαφορετική από την τη 
γλώσσα 

■ Β1-Β2 
■ C1-C2 

3 
5 
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διδασκαλίας) 

 
5 

Αριθμός ECTS/αριθμό  
υποχρεωτικών ECTS 

 15 

 
6 

Δεύτερη συμμετοχή       
πρόγραμμα Erasmus 

 -10 

 
* «Φοιτητές/τριες που δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 50% των 

μαθημάτων των προηγουμένων εξαμήνων δεν είναι επιλέξιμοι/ες για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα. 

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από τον/την τμηματικό/ή υπεύθυνο/η  ERASMUS+ 

και τον αναπληρωτή του/της του  Τμήματος Φυσικοθεραπείας,  βάσει των προτιμήσεων 

των πανεπιστημίων που έχουν δηλώσει, των κριτηρίων και της μοριοδότησης, όπως  

αναφέρονται στον πίνακα 1.   

Μετά την αξιολόγηση με βάση την παραπάνω μοριοδότηση των φοιτητών/τριών που 

μπορεί να διακινήσει το Τμήμα, συντάσσεται πίνακας  κατάταξης των φοιτητών/τριών, 

ώστε σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν για το σύνολο των 

αιτούντων, να μετακινηθούν οι πρώτοι στη σειρά κατάταξης.    

 

1.3 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν αν έχουν επιλεγεί για μετακίνηση, στις 

ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σε εύλογο διάστημα μετά 

το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των αιτήσεων.  

 

1.4 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 
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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 

εντός 30 ημερών από την άφιξη του φοιτητή/τριας στο Ίδρυμα Υποδοχής.  

Για να μη χάσει χρόνο από τις σπουδές του ο/η φοιτητής/τρια, καλόν είναι τα μαθήματα 

που έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς να αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) για ένα εξάμηνο ή 20 ECTS για ένα τρίμηνο.  

Επίσης, δεν θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να δηλώνει στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές,  

μαθήματα που έχει προβιβάσιμο βαθμό στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας παρά μόνο στο 

έντυπο  Changes to Learning Agreement, στην περίπτωση που δεν πραγματοποιούνται 

μαθήματα  της αρχικής του/της δήλωσης με ευθύνη του Ιδρύματος Υποδοχής. Στην 

περίπτωση αυτή,  ο/η φοιτητής/τρια  διατηρεί το βαθμό του  Τμήματος  Φυσικοθεραπείας 

και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) του μαθήματος, του Ιδρύματος Υποδοχής πιστώνονται 

στο παράρτημα διπλώματος.  

 

1.5 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 ο 

βαθμός που έλαβε στις εξετάσεις. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να φαίνονται οι βαθμοί για 

όλα τα μαθήματα που είχε επιλέξει (Pass ή Fail), ώστε να προκύπτει ότι έδωσε εξετάσεις 

στα δηλωθέντα μαθήματα. 

Η Συμφωνία Μάθησης του/της φοιτητή/τριας μετά την επιστροφή του  από  το 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με 

αίτηση του/της φοιτητή/τριας και με γραπτή εισήγηση του/της  τμηματικού/ης 

υπεύθυνου/ης  ERASMUS+ και τον αναπληρωτή του/της του  Τμήματος Φυσικοθεραπείας. 

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.  

Μαθήματα κορμού ή υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης μπορούν να αντιστοιχηθούν 

εφόσον έχει ελεγχθεί το περιεχόμενο τους με το αντίστοιχο του  διδασκόμενου μαθήματος 
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στο Ίδρυμα Υποδοχής και κατόπιν θετικής εισήγησης προς τη  Συνέλευση του Τμήματος. Τα 

υπόλοιπα μαθήματα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια θεωρούνται επιλογής και 

αναγνωρίζονται ως επιλογής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  εάν ο/η φοιτητής/τρια έχει 

περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις στο αντίστοιχο μάθημα.  

1.6 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 έως 12 μηνών.  

iii. Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρηματοδότηση καθώς και τη διαδικασία 

κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών παρέχονται από το γραφείο 

Erasmus+. Αρχικά ο/η φοιτητής/τρια λαμβάνει το 80% του συνολικού ποσού 

χρηματοδότησης που δικαιούται και το υπόλοιπο 20% κατατίθεται αφού 

επιστρέψει και εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 Στην περίπτωση προπτυχιακών φοιτητών/τριών: με την ολοκλήρωση της 

περιόδου μετακίνησης θα πρέπει να έχουν προβιβάσιμους βαθμούς στο 20% 

τουλάχιστον των δηλωθέντων ECTS για την περίοδο μετακίνησης τους 

(τουλάχιστον 6 ECTS για ένα ακαδημαϊκό  εξάμηνο, και 12 ECTS για ένα 

ακαδημαϊκό έτος) και βεβαίωση ότι ήταν παρόντες στις εξετάσεις όλων των 

μαθημάτων που επέλεξαν, ακόμα και αν απέτυχαν.  

 Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 2ου & 3ου κύκλου, θα 

πρέπει να έχουν προβιβάσιμους  βαθμούς ή θετική αξιολόγηση.   
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Β. Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση 
 

 

2. Στόχος της Πρακτικής Άσκησης Erasmus+  
 

Η Πρακτική Άσκηση Erasmus+ προσφέρει την ευκαιρία στους 

προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές/τριες του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας 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 Φυσικοθεραπείας. 

Για το πρόγραμμα  ERAplacement  οι φοιτητές μπορεί να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Βρίσκονται στο ανώτερο εξάμηνο σπουδών (αυτό που έχει οριστεί από το    

Τμήμα ως επιλέξιμο εξάμηνο πρακτικής άσκησης), 

 Έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα για πρακτική άσκηση  

 Είναι πιστοποιημένοι γνώστες ξένης γλώσσας. 

 

2.1 Ποιοι έχουν δικαίωμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ 
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Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η 

δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα  

εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 Βρίσκονται στο ανώτερο εξάμηνο σπουδών (αυτό που έχει οριστεί από το    

Τμήμα Φυσικοθεραπείας  ως επιλέξιμο εξάμηνο πρακτικής άσκησης), 

 Έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα για πρακτική άσκηση 

 Είναι πιστοποιημένοι γνώστες ξένης γλώσσας 

να πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε 

Πανεπιστημιακά ή Δημόσια  νοσοκομεία/κέντρα αποκατάστασης προσφέροντάς 

τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ 

Πρακτική Άσκηση,  για την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής τους. 

Σχετικά με την πραγματοποίηση της προαιρετικής πρακτικής, μπορούν να την 

πραγματοποιήσουν στο εξωτερικό σε Πανεπιστημιακά ή Δημόσια/Ιδιωτικά   

νοσοκομεία/κέντρα αποκατάστασης ή και Ιδιωτικούς φορείς. 

Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Ανταλλαγής Φοιτητών του Πα.Δ.Α. 

(ΓραφείοERASMUS/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 email των φοιτητών του Πα.Δ.Α., στους ακαδημαϊκούς 

συντονιστές, στα συνεργαζόμενα ιδρύματα (Γραφεία ERASMUS) και αναρτάται στο 

δικτυακό τόπο του Τμήματος. 

Στη προκήρυξη ορίζονται σαφώς τα κριτήρια επιλογής & επιλεξιμότητας των 

φοιτητών τα οποία σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη από τα Τμήματα 

κατά την αξιολόγηση και μοριοδοτούνται αντίστοιχα με απόφαση του κάθε 

Τμήματος. Στο πρακτικό αξιολόγησης περιλαμβάνονται το σύνολο των αιτούντων 

καθώς και η επιλογή αυτών σε σειρά κατάταξης. 

Οι φοιτητές πριν την υποβολή της αίτησης οφείλουν να επικοινωνούν με τον 

Τμηματικό και Αναπληρωτή  υπεύθυνο σε θέματα ERASMUS+ του Τμήματος 

Προέλευσης, προκειμένου να του γνωστοποιούν την πρόθεση τους για συμμετοχή 

στο Πρόγραμμα και να δέχονται καθοδήγηση για την επιλογή του φορέα 
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υποδοχής. Πρέπει επίσης 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  (Γραφείο ERASMUS/Όμιλος 

Πρακτικής Άσκησης) καθώς και τις προτεινόμενες από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ 

πλατφόρμες αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης. 

Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση και οι πρόσφατα  

απόφοιτοι, στο πλαίσιο της προαιρετικής πρακτικής, 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. Η περίοδος της 

πρακτικής άσκησης για την οποία αιτούνται θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 

ενός έτους από την ημερομηνία αποφοίτησής τους.  

Στη συνέχεια, οι φοιτητές προκειμένου να αξιολογηθούν αρχικά υποβάλλουν εντός 

των οριζόμενων από την προκήρυξη προθεσμιών στις Γραμματείες των Τμημάτων 

προέλευσής τους αίτηση συμμετοχής, αναλυτική βαθμολογία, αντίγραφο 

τραπεζικού λογαριασμού, αντίγραφο ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου/ων ξένης 

γλώσσας , βεβαίωση αποδοχής( acceptance letter), συμφωνία μάθησης(learning 

agreement) με συμπληρωμένο το τμήμα του ανωτέρω εγγράφου «before the 

mobility» και ότι άλλο τυχόν προβλέπεται από την προκήρυξη   

Στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών, τα επιπλέον κριτήρια που 

λαμβάνονται υπόψη  και η μοριοδότηση τους αναφέρονται στον παρακάτω 

Πίνακα 2. 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                  ΜΟΡΙΑ 

1 Βαθμολογία M.O Βαθμολογίας Χ 3  
 

2 Επίπεδο 
Γλώσσας 
Διδασκαλίας του 
Ιδρύματος 
Υποδοχής 

■ Β2 (Lower-καλή γνώση) 
■ C1 (Advanced-πολύ καλή 

γνώση) 
■ C2 (Proficiency-άριστη γνώση) 

5 
10 

 
20 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                   ΜΟΡΙΑ 

3 Κίνητρα  συμμετοχής 
στο πρόγραμμα  

 1-10 
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Γνώση της γλώσσας της 
χώρας υποδοχής 
(εφόσον είναι 
διαφορετική από την τη 
γλώσσα 
διδασκαλίας) 

■ Β1-Β2 
■ C1-C2 

10 
20 

4 
Επιστολή αποδοχής 

 15 

5 Προορισμός  ( ιδιαίτερη 

βαρύτητα αν για πρώτη 

φορά το τμήμα στέλνει 

φοιτητές στο 

συγκεκριμένο προορισμό) 

 

 10 

 

6 

Προφορική συνέντευξη 
στην  επιτροπή 

 0-15 
 

 
7 

 Αριθμός ECTS/αριθμό  
υποχρεωτικών ECTS 

 5 

 
8 

Δεύτερη συμμετοχή 
στο  πρόγραμμα 
Erasmus 

 -20 

   9 
Φοιτητές με 
αναπηρία   

Πιστοποιητικό αναπηρίας  20 

10 
Κινητικότητα προς τη 
χώρα προέλευσης 

 -20 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

2.2 Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ 
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Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση παρέχει στους προπτυχιακούς 

φοιτητές/τριες του ΠΑ.Δ.Α. τη δυνατότητα πραγματοποίησης δύο  περιόδων  

πρακτικής άσκησης (υποχρεωτική και προαιρετική) σε έναν επιλέξιμο Φορέα 

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

διάστημα 2 έως 12 μηνών.   

1. Για την υποχρεωτική πρακτική, οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες έχουν 

την ευκαιρία να επιλέξουν Φορέα Υποδοχής μέσα από μία δεξαμενή  

δημόσιων φορέων και στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας.  

2. Για την προαιρετική πρακτική, οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες έχουν 

την ευκαιρία να επιλέξουν Φορέα Υποδοχής μέσα από μία δεξαμενή  

δημόσιων φορέων και ιδιωτικών φορέων της επιλογής τους.  

2.3 Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης 
Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με 

τα αντικείμενα σπουδών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας  

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  του/της φοιτητή/τριας πριν από την 

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

Τμηματικό/η Υπεύθυνο/η και από τον αναπληρωτή ERASMUS+ του Τμήματος 
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Φυσικοθεραπείας 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 στο γραφείο 

Erasmus+ ή  στην Γραμματεία του Τμήματος ανάλογα με την  εκάστοτε προκήρυξη 

τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία/ δικαιολογητικά, όπως αυτά  προβλέπονται  

στην εκάστοτε προκήρυξη, προκειμένου  να του/της πιστωθούν τα αντίστοιχα ECTS.  

Αν πρόκειται για την προαιρετική πρακτική, ο φοιτητής/τρια ή ο πρόσφατα 

πτυχιούχος δικαιούται 2 ECTS/μήνα πρακτικής, σύμφωνα με την απόφαση 

συνέλευσης του Τμήματος,  πρακτικό 06/10-3-2020 (θέμα 6ον)   

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  

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV (κατά 

προτίμηση στα ελληνικά)  

 Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα (κατά προτίμηση στα 

ελληνικά)  

 Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας ή 

βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας.  
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 Συστατική Επιστολή (μη εμπιστευτική) του/της υποψηφίου/φιας από μέλος 

ΔΕΠ του Τμήματός (εκτός του/της Τμηματικού/ης υπεύθυνου/ης και του 

αναπληρωτή  για πρακτική άσκηση / κατά προτίμηση στα ελληνικά).  

 (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) 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 Τμηματικό/η Υπεύθυνο/η και από 

τον αναπληρωτή   ERASMUS+ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  και καταθέτουν  

γραπτή εισήγηση όσον αφορά την πληρότητα του φακέλου και των κριτηρίων 

μετακίνησης, η οποία στη συνέχεια εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος. 

Στη συνέχεια, το Τμήμα διαβιβάζει στο Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων το 

Πρακτικό Αξιολόγησης και το σύνολο των φακέλων υποψηφιότητας. Τα 

αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και 

του γραφείου  Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών του 

ΠΑ.Δ.Α.  

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  
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 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  Φυσικοθεραπείας 

 

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.  

 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 
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συμπληρωθούν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του/της 

φοιτητή/τριας προκειμένου να είναι δυνατή η κατάθεση της 

χρηματοδότησής του/της.  

 Κράτηση εισιτηρίου μετάβασης  

 (Μόνο στις περιπτώσεις μετακίνησης ως προσφάτως απόφοιτος) 

Αντίγραφο πτυχίου  

2.9 Γλώσσα Εργασίας 
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.  

 

 

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:  

(α) Τα μηνιαία Ατομικά Ημερολόγια τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 

συνολικό διάστημα και να είναι υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο του Φορέα 

Υποδοχής.  

(β) Το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Τraineeship Certificate) συμπληρωμένο 

και υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής.  
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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.  

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.  

Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση 

της περιόδου πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητή, εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης 

την οποία αποστέλλει μαζί με το learning agreement – after the mobility στη 

Γραμματεία του Τμήματος Προέλευσης (για τους φοιτητές του Πα.Δ.Α.) και στα 

Γραφεία ERASMUS των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων (για τους φοιτητές που 

προέρχονται από άλλα ιδρύματα). 

Ο Τμηματικός/η Υπεύθυνος/η  και ο αναπληρωτής/τρια Erasmus+ αξιολογούν  και 

εισηγούνται  την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης του φοιτητή στη Συνέλευση 

του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. 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 Προέλευσης αποστέλλει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το 

Πρακτικό Αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης, με το οποίο ολοκληρώνεται το 

σύνολο των υποχρεώσεων και από τα 3 μέρη (φοιτητή, ίδρυμα προέλευσης & 

φορέας υποδοχής). 


