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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Αναλυτικέ
ς πληροφορι
ές για τη μέτακι
νηση των φοιτητω
 ν/τριω
 ν μέ το προ
 γραμμα Erasmus+παρέ
χονται απο
  τον/την Συντονιστη
 /στρια Erasmus+ του Τμη
 ματος Μηχανικω
 ν Πληροφορικη
 ςκαι Υπολογιστω
 ν καθω
 ς και απο
  τo Τμη
 μα Διέθνω
 ν Ακαδημαι(κω
 ν Θέμα
 των και Ανταλλαγη
 ςΦοιτητω
 ν, στη διέυ
 θυνση https://erasmus.uniwa.gr/. 
Α. Κινητικότητα για Σπουδές Μέ
σω του προγρα
 μματος Erasmus+ δι
νέται η δυνατο
 τητα σέ προπτυχιακου
 ς, μέταπτυχιακου
 ςφοιτητέ
ς/τριές,  αλλα
  και  σέ  υποψη
 φιους  διδα
 κτορές  να  παρακολουθη
 σουν  έ
να  μέ
ρος  τουπρογρα
 μματος σπουδω
 ν τους (δηλαδη
 , κα
 ποια απο
  τα μαθη
 ματα τους, μαθη
 ματα έπιλογη
 ς πουδέν πρ οσφέ
ρονται  στο  προ
 γραμμα  σπουδω
 ν  τους  η
  να  έκπονη
 σουν  ο
 λη  η
  μέ
ρος  τηςδιπλωματικη
 ς,  μέταπτυχιακη
 ς  η
  διδακτορικη
 ς  τους έργασι
ας)   σέ κα
 ποια απο
  τις χω
 ρές τηςΕυρωπαι(κη
 ς Ένωσης (Κλασικη
  Κινητικο
 τητα) η
  τον υπο
 λοιπο κο
 σμο (Διέθνη
 ς Κινητικο
 τητα). 
1. Βασικοί όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ Στην  ιστοσέλι
δα  του  Τμη
 ματος  Διέθνω
 ν  Ακαδημαι(κω
 ν  Θέμα
 των  και  Ανταλλαγη
 ς  Φοιτητω
 νμπορέι
 ο/η φοιτητη
 ς/τρια να έ
χέι προ
 σβαση στις συμφωνι
ές συνέργασι
ας του Τμη
 ματος μέ τααντι
στοιχα πανέπιστη
 μια στα οποι
α μπορέι
 να μέτακινηθέι
. 
1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα1. Ο φοιτητη
 ς/τρια πρέ
πέι να έι
ναι υπη
 κοος κρα
 τους μέ
λους της Ευρωπαι(κη
 ς Ένωσης η
  α
 λληςχω
 ρας που συμμέτέ
χέι στο προ
 γραμμα. 2. Πρέ
πέι να έι
ναι έγγέγραμμέ
νος φοιτητη
 ς/τρια του Τμη
 ματος Μηχανικω
 ν Πληροφορικη
 ς καιΥπολογιστω
 ν και να του/της απομέ
νουν τουλα
 χιστον 5 ECTS για τη λη
 ψη του πτυχι
ου, έ
τσιω
 στέ να μπορέι
 να πραγματοποιη
 σέι μέ
ρος των σπουδω
 ν του/της στο Πανέπιστη
 μιο Υποδοχη
 ς.3. Πρέ
πέι να διαθέ
τέι έπαρκη
  γνω
 ση της γλω
 σσας (έπι
πέδο  B2) στην οποι
α παραδι
δονται ταμαθη
 ματα που έι
ναι διαθέ
σιμα για φοιτητέ
ς του προγρα
 μματος Erasmus+ στο Πανέπιστη
 μιοΥποδοχη
 ς,  ο
 πως  καθορι
ζέται  απο
  τη  συμφωνι
α  συνέργασι
ας  και  έπικαιροποιέι
ται  στονιστο
 τοπο η
  σέ α
 λλο πληροφοριακο
  υλικο
  του Πανέπιστημι
ου Υποδοχη
 ς.
1.2 Επιλογή Φοιτητών/Φοιτητριών Οι  ένδιαφέρο
 μένοι  φοιτητέ
ς/τριές  υποβα
 λλουν  αι
τηση  στο  προ
 γραμμα  Erasmus+  για  τοέκα
 στοτέ  ακαδημαι(κο
  έξα
 μηνο  συ
 μφωνα  μέ  την  προκη
 ρυξη  και  τις  οδηγι
ές  του  Τμη
 ματοςΔιέθνω
 ν Ακαδημαι(κω
 ν Θέμα
 των και Ανταλλαγη
 ς  Φοιτητω
 ν.  Η έπιλογη
  των φοιτητω
 ν/τριω
 νγι
νέται απο
  το Τμη
 μα Διέθνω
 ν Ακαδημαι(κω
 ν Θέμα
 των και Ανταλλαγη
 ς Φοιτητω
 ν μέ κριτη
 ριαπου καθορι
ζονται και γνωστοποιου
 νται στη διέυ
 θυνση https://erasmus.uniwa.gr/.
1.3 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Οι ένδιαφέρο
 μένοι/ές μπορου
 ν να δουν αν έ
χουν έπιλέγέι
  για μέτακι
νηση, στις ανακοινω
 σέιςστην ιστοσέλι
δα του Τμη
 ματος  Διέθνω
 ν Ακαδημαι(κω
 ν Θέμα
 των και Ανταλλαγη
 ς Φοιτητω
 ν σέέυ
 λογο δια
 στημα μέτα
  το πέ
ρας της καταληκτικη
 ς ημέρομηνι
ας για την υποβολη
  των αιτη
 σέων. 
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1.4 Αναγνώριση Μαθημάτων

1.4.1 Πριν την αναχώρηση Το προ
 γραμμα Erasmus+ για Σπουδέ
ς προβλέ
πέι και έξασφαλι
ζέι την πλη
 ρη αναγνω
 ριση τηςπέριο
 δου  σπουδω
 ν  στο  Πανέπιστη
 μιο  Υποδοχη
 ς.  Η  διαδικασι
α  αυτη
  διασφαλι
ζέται  απο
  τογέγονο
 ς  ο
 τι  η  συμμέτοχη
  οποιουδη
 ποτέ  Τμη
 ματος/Σχολη
 ς  του  ΠΑ.Δ.Α.  στο  προ
 γραμμασυνέπα
 γέται  τη  δέ
σμέυση
  του  για  την  αυτο
 ματη  αναγνω
 ριση  των  σπουδω
 ν  που  οιφοιτητέ
ς/τριές  πραγματοποιου
 ν  στο  έξωτέρικο
  ο
 πως  αυτέ
ς  δηλω
 νονται  πριν  απο
  τηναναχω
 ρηση
  τους στη Συμφωνι
α Μα
 θησης για Σπουδέ
ς (Learning Agreement for Studies) καιο
 πως αυτέ
ς πιθανω
 ς τροποποιου
 νται στο έιδικο
  χωρι
ο της Συμφωνι
ας Μα
 θησης. Ο/Η  ένδιαφέρο
 μένος  φοιτητη
 ς/τρια  πρέ
πέι  να  μέριμνα
  για  τον  έντοπισμο
  έπιθυμητω
 νμαθημα
 των στο Πανέπιστη
 μιο Υποδοχη
 ς και να προτέι
νέι στους υπέυ
 θυνους καθηγητέ
ς τωνσχέτικω
 ν μαθημα
 των του προγρα
 μματος σπουδω
 ν του Τμη
 ματος Μηχανικω
 ν Πληροφορικη
 ςκαι  Υπολογιστω
 ν  την  αντιστοι
χιση
  τους  μέ  αυτα
 .  Η  Συμφωνι
α  Μα
 θησης  του/τηςφοιτητη
 /τριας, πριν απο
  την αναχω
 ρηση του για το Πανέπιστη
 μιο Υποδοχη
 ς, θα πρέ
πέι να έ
χέιυπογραφέι
  απο
  το Συντονιστη
  μέτα
  απο
  συνέννο
 ηση μέ τους διδα
 σκοντές για τη συ
 μφωνηγνω
 μη τους για τα αντιστοιχιζο
 μένα μαθη
 ματα. Ένα η
  πέρισσο
 τέρα μαθη
 ματα τα οποι
α δέν έ
χουν αντιστοιχιστέι
  απο
  τον υπέυ
 θυνο καθηγητη
του σχέτικου
  μαθη
 ματος στο προ
 γραμμα σπουδω
 ν του Τμη
 ματος Μηχανικω
 ν Πληροφορικη
 ςκαι Υπολογιστω
 ν, μπορου
 ν να προβλέ
πονται στο learning agreement, ω
 στέ να αναγνωριστου
 νκαι να αναγραφου
 ν στο Παρα
 ρτημα Διπλω
 ματος. Ένα μα
 θημα δέν αναγνωρι
ζέται σέ πέρι
πτωσηπου δέν συμπέριλαμβα
 νέται στις Συμφωνι
ές Σπουδω
 ν και, φυσικα
 , στην πέρι
πτωση που ο/ηφοιτητη
 ς/τρια δέν έ
χέι έπιτυ
 χέι στις προβλέπο
 μένές απο
  το Πανέπιστη
 μιο Υποδοχη
 ς έξέτα
 σέιςη
  διαδικασι
ές αξιολο
 γησης. Ει
ναι απαραι
τητο να έξασφαλιστέι
 πριν την αναχω
 ρηση η αντιστοίχιση φο
 ρτου τουλα
 χιστον 5ECTS στο  Πανέπιστη
 μιο  Υποδοχη
 ς.  Ανέξα
 ρτητα  απο
  τον  έναπομέι
ναντα  φο
 ρτο  του/τηςφοιτητη
 /τριας για τη λη
 ψη του πτυχι
ου πριν την αναχω
 ρηση, θα πρέ
πέι να συμπέριληφθου
 νστη  Συμφωνι
α  Μα
 θησης  και,  ως  έκ  του
 του,  ο/η  φοιτητη
 ς/τρια  να  παρακολουθη
 σέι  και  ναέξέταστέι
  σέ μαθη
 ματα και/η
  να έκπονη
 σέι έργασι
α μέ συνολικο
  φο
 ρτο τουλα
 χιστον 30 ECTSστο Πανέπιστη
 μιο Υποδοχη
 ς.Ειδικο
 τέρα,  για  τις  πέριπτω
 σέις  έκπο
 νησης  διπλωματικη
 ς  έργασι
ας  στο  Πανέπιστη
 μιοΥποδοχη
 ς,  θα πρέ
πέι να υπα
 ρχέι συνέννο
 ηση μέταξυ
  του έπιβλέ
ποντα της διπλωματικη
 ς στοΤμη
 μα  Μηχανικω
 ν  Πληροφορικη
 ς  και  Υπολογιστω
 ν  και  της  πτυχιακη
 ς  έργασι
ας  στοΠανέπιστη
 μιο Υποδοχη
 ς και των Συντονιστω
 ν. Ει
ναι δυνατο
  η έργασι
α να καλυ
 πτέι αυτο
 νοματον έλα
 χιστο απαιτου
 μένο φο
 ρτο των 30 ECTS. Σέ πέρι
πτωση που η σχέτικη
  πτυχιακη
  έργασι
αστο Πανέπιστη
 μιο Υποδοχη
 ς αντιπροσωπέυ
 έι μικρο
 τέρο φο
 ρτο απο
  30 ECTS, έι
ναι δυνατο
 , σέσυνέννο
 ηση μέ τον έπιβλέ
ποντα της διπλωματικη
 ς στο Τμη
 μα Μηχανικω
 ν Πληροφορικη
 ς καιΥπολογιστω
 ν  και  της  πτυχιακη
 ς  έργασι
ας  στο Πανέπιστη
 μιο  Υποδοχη
 ς,  να  αντιστοιχιστέι
  ομικρο
 τέρος αυτο
 ς φο
 ρτος ως μέ
ρος της διπλωματικη
 ς έργασι
ας και αυτη
  να ολοκληρωθέι
  στοΤμη
 μα  Μηχανικω
 ν  Πληροφορικη
 ς  και  Υπολογιστω
 ν.  Σέ  αυτη
 ν  την  πέρι
πτωση,  η  Συμφωνι
αΜα
 θησης θα πρέ
πέι να πέριλαμβα
 νέι έπιπλέ
ον μαθη
 ματα ω
 στέ να συμπληρωθέι
  ο έλα
 χιστοςαπαιτου
 μένος φο
 ρτος των 30 ECTS.
1.4.2 Κατά τη μετακίνηση Σέ έξαιρέτικέ
ς πέριπτω
 σέις έι
ναι δυνατο
  να προστέθου
 ν η
  να τροποποιηθου
 ν μαθη
 ματα κατα
τη  δια
 ρκέια  του  πρω
 του  μη
 να  της  μέτακι
νησης.  Οι  πέριπτω
 σέις  αυτέ
ς  πέριλαμβα
 νουν,
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ένδέικτικα
 ,  μη  διαθέσιμο
 τητα  έπιλέγμέ
νων  μαθημα
 των  η
  έπικαλυ
 ψέις  μέταξυ
  έπιλέγμέ
νωνμαθημα
 των  στο  ωρολο
 γιο  προ
 γραμμα  του  Πανέπιστημι
ου  Υποδοχη
 ς.  Σέ  πέρι
πτωσητροποποι
ησης  η
  προσθη
 κης  αντιστοιχιζο
 μένων  μαθημα
 των,  ο/η  ένδιαφέρο
 μένος/ηφοιτητη
 ς/τρια πρέ
πέι  να μέριμνα
  για τον έντοπισμο
  των νέ
ων έπιθυμητω
 ν μαθημα
 των στοΠανέπιστη
 μιο  Υποδοχη
 ς  και  να  προτέι
νέι  στους  υπέυ
 θυνους  καθηγητέ
ς  των  σχέτικω
 νμαθημα
 των  του  προγρα
 μματος  σπουδω
 ν  του  Τμη
 ματος  Μηχανικω
 ν  Πληροφορικη
 ς  καιΥπολογιστω
 ν την αντιστοι
χιση
  τους μέ αυτα
 .  Οι αλλαγέ
ς έμφανι
ζονται στο έιδικο
  χωρι
ο τηςΣυμφωνι
ας Μα
 θησης και αυτη
  έπικυρω
 νέται έκ νέ
ου απο
  το Συντονιστη
 , μέτα
  απο
  συνέννο
 ησημέ  το  Τμη
 μα  Διέθνω
 ν  Ακαδημαι(κω
 ν  Θέμα
 των  και  Ανταλλαγη
 ς  Φοιτητω
 ν  και  μέ  τουςδιδα
 σκοντές για τη συ
 μφωνη γνω
 μη τους για τα νέ
α αντιστοιχιζο
 μένα μαθη
 ματα.
1.4.3 Με την επιστροφή Όταν  ο/η  φοιτητη
 ς/τρια  έπιστρέ
ψέι  θα  πρέ
πέι  να  προσκομι
σέι  έπι
σημο  έ
γγραφο  τουΠανέπιστημι
ου  Υποδοχη
 ς  ο
 που  να  αναγρα
 φονται  οι  τι
τλοι  των  μαθημα
 των,  οι  βαθμοι
  πουέ
λαβέ  στις  αντι
στοιχές  έξέτα
 σέις  στο  Πανέπιστη
 μιο  Υποδοχη
 ς,  ο  αριθμο
 ς  των  ECTS  και  ηκλι
μακα ECTS grading η
  το ποσοστο
  [100.n/Ν (ο
 που n o αριθμο
 ς των φοιτητω
 ν/τριω
 ν που έ
χέι> η
  = μέ το συγκέκριμέ
νο βαθμο
  και N = το συ
 νολο των φοιτητω
 ν/τριω
 ν]. Στο έ
γγραφο αυτο
πρέ
πέι να φαι
νονται οι βαθμοι
  για ΟΛΑ τα μαθη
 ματα που έι
χέ έπιλέ
ξέι (Pass η
  Fail), ω
 στέ ναπροκυ
 πτέι ο
 τι πη
 γέ στις έξέτα
 σέις τους. Το έ
γγραφο αυτο
 ,  συνοδέυο
 μένο απο
  τη  Συμφωνι
α  Μα
 θησης και  την Αι
τηση Αντιστοι
χισηςυποβα
 λλέται  απο
  τον  ένδιαφέρο
 μένο  στον  Συντονιστη
 .  Ο  τέλέυται
ος,  μέ  βα
 ση  ταυποβαλλο
 μένα, έισηγέι
ται την αναγνω
 ριση των μαθημα
 των και βαθμολογιω
 ν στη Συνέ
λέυσητου Τμη
 ματος Μηχανικω
 ν Πληροφορικη
 ς και Υπολογιστω
 ν, η οποι
α και αποφασι
ζέι σχέτικα
 .
1.5 Χρηματοδότηση Η διαδικασι
α και οι λέπτομέ
ρέιές της χρηματοδο
 τησης καθορι
ζονται και ρυθμι
ζονται απο
  τοΤμη
 μα Διέθνω
 ν Ακαδημαι(κω
 ν Θέμα
 των και Ανταλλαγη
 ς Φοιτητω
 ν. 
Β. Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση 

2. Στόχος της Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ Η Πρακτικη
  Άσκηση Erasmus+ προσφέ
ρέι  την έυκαιρι
α στους φοιτητέ
ς/τριές του Τμη
 ματοςΜηχανικω
 ν Πληροφορικη
 ς και Υπολογιστω
 ν να ασκηθου
 ν σέ έ
να διέθνέ
ς πέριβα
 λλον έργασι
αςσέ  τομέι
ς  που  θέραπέυ
 έι  το  Τμη
 μα,  συμπληρω
 νοντας,  διέυρυ
 νοντας  και  έφαρμο
 ζοντας  τιςγνω
 σέις  που  αποκτου
 ν  κατα
  τις  σπουδέ
ς  τους  στο  Τμη
 μα  Μηχανικω
 ν  Πληροφορικη
 ς  καιΥπολογιστω
 ν. 
2.1 Ποιοι έχουν δικαίωμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ Στο πλαι
σιο του Ευρωπαι(κου
  κοινοτικου
  προγρα
 μματος Erasmus+, δι
νέται η δυνατο
 τητα σέπροπτυχιακου
 ς  φοιτητέ
ς/τριές,  μέταπτυχιακου
 ς  φοιτητέ
ς/τριές και υποψη
 φιους διδα
 κτορές,οι  οποι
οι  θα  πρέ
πέι  να  έι
ναι  έγγέγραμμέ
νοι  στο  Τμη
 μα  Μηχανικω
 ν  Πληροφορικη
 ς  καιΥπολογιστω
 ν,  να  πραγματοποιη
 σουν  πρακτικη
  α
 σκηση  στο  έξωτέρικο
  σέΠανέπιστη
 μια/Επιχέιρη
 σέις/  Οργανισμου
 ς,  προσφέ
ροντα
 ς  τους  ταυτο
 χρονα  υποτροφι
ακινητικο
 τητας μέ
σω της τομέακη
 ς δρα
 σης Erasmus+ Πρακτικη
  Άσκηση. 
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Επι
σης, μπορου
 ν να μέτακινηθου
 ν για πρακτικη
  α
 σκηση οι  προ
 σφατοι απο
 φοιτοι  στο πρω
 τοέ
τος της αποφοι
τηση
 ς τους μέ την πρου( πο
 θέση να έ
χέι έγκριθέι
  η αι
τηση
  τους, την οποι
α θαέ
χουν υποβα
 λέι ο
 σο έι
ναι φοιτητέ
ς/τριές στο τέλέυται
ο έ
τος. 
2.2 Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ Το προ
 γραμμα Erasmus+ για Πρακτικη
  Άσκηση παρέ
χέι στους φοιτητέ
ς/τριές του ΠΑ.Δ.Α. τηδυνατο
 τητα  πραγματοποι
ησης  μιας  πέριο
 δου  πρακτικη
 ς  α
 σκησης  ανα
  κυ
 κλο  σπουδω
 ν(Προπτυχιακο
 /Μέταπτυχιακο
 /Διδακτορικο
 )  σέ  έ
ναν  έπιλέ
ξιμο  Φορέ
α  Υποδοχη
 ς,  ο  οποι
οςβρι
σκέται σέ έ
να απο
  τα έπιλέ
ξιμα κρα
 τη μέτακι
νησης για δια
 στημα 2 έ
ως 12 μηνω
 ν. Οι ένδιαφέρο
 μένοι/νές φοιτητέ
ς/τριές έ
χουν την έυκαιρι
α να έπιλέ
ξουν Φορέ
α Υποδοχη
 ς μέ
σααπο
  μι
α  δέξαμένη
  ιδιωτικω
 ν  και  δημο
 σιων  φορέ
ων.  Για  την  αναζη
 τηση  Φορέ
α  Υποδοχη
 ς,υπα
 ρχουν οι παρακα
 τω έπιλογέ
ς: (α) Στον ιστο
 τοπο του Τμη
 ματος Διέθνω
 ν Ακαδημαι(κω
 ν Θέμα
 των και Ανταλλαγη
 ς Φοιτητω
 ντου  ΠΑ.Δ.Α.,  στην  ιστοσέλι
δα  https://erasmus.uniwa.gr/,  μπορέι
  ο/η  φοιτητη
 ς/τρια  να  βρέιο
 λές τις θέσεις πρακτικής άσκησης απο
  συνέργαζο
 μένους φορέι
ς. (β) Δι
κτυα και μηχανέ
ς αναζη
 τησης θέ
σέων πρακτικη
 ς α
 σκησης • ErasmusIntern.org (Πλατφο
 ρμα αναζη
 τησης θέ
σέων πρακτικη
 ς α
 σκησης που αναπτυ
 χθηκέαπο
  το Erasmus Students Network). • Δι
κτυο PRAXIS virtual market (Πλατφο
 ρμα της Commission). • Βα
 ση  δέδομέ
νων  για  έκπαιδέυτικου
 ς  http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities/mobility.cfm • LEO-NET JOEPlus • Researchgate.net • IAESTE ΑΠΘ • AIESEC 
2.3 Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης Το  αντικέι
μένο  της  Πρακτικη
 ς  Άσκησης  στο  έξωτέρικο
  θα  πρέ
πέι  να  έι
ναι  σχέτικο
  μέ  τααντικέι
μένα σπουδω
 ν στο Τμη
 μα Μηχανικω
 ν Πληροφορικη
 ς και Υπολογιστω
 ν. Η  πρακτικη
  α
 σκηση  δέν  πρέ
πέι  να  αποτέλέι
  κομμα
 τι  της  διπλωματικη
 ς   έργασι
ας(προπτυχιακη
 ς, μέταπτυχιακη
 ς) η
  της διδακτορικη
 ς διατριβη
 ς. 
2.4 Αναγνώριση Πρακτικής Άσκησης Η  πέρι
οδος  πρακτικη
 ς  α
 σκησης  στο  έξωτέρικο
  μέ
σω  του  προγρα
 μματος  Erasmus+,αναγνωρι
ζέται πλη
 ρως έφο
 σον πέριλαμβα
 νέται αντι
στοιχη πέρι
οδος πρακτικη
 ς α
 σκησης στοπρο
 γραμμα σπουδω
 ν του Τμη
 ματος. Στις πέριπτω
 σέις μέτακι
νησης αποφοι
των, η πέρι
οδος πρακτικη
 ς α
 σκησης θα καταγρα
 φέταιστο Πιστοποιητικο
  Πρακτικη
 ς Άσκησης (Traineeship Certificate) και προαιρέτικα
  στο EuropassMobility Document, κατο
 πιν αι
τησης του αποφοι
του. Η Συμφωνι
α Μα
 θησης για Πρακτικη
  Άσκηση του/της φοιτητη
 /τριας πριν απο
  την αναχω
 ρησητου/της  για  το  Φορέ
α  Υποδοχη
 ς  θα  πρέ
πέι  να  έλέγχθέι
  απο
  τον/την  Συντονιστη
 /στριαErasmus+ του Τμη
 ματος Μηχανικω
 ν Πληροφορικη
 ς και Υπολογιστω
 ν και να έγκριθέι
  απο
  τη
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Γένικη
  Συνέ
λέυση  μέ  αι
τηση  του/της  φοιτητη
 /τριας  προσκομι
ζοντας  φωτοαντι
γραφο  τηςέπιστολη
 ς αποδοχη
 ς του Φορέ
α Υποδοχη
 ς στο οποι
ο πέριγρα
 φέται σαφω
 ς το αντικέι
μένο, τοωρα
 ριο και ο συνολικο
 ς χρο
 νος απασχο
 λησης του/της φοιτητη
 ς/τριας. Μέ την έπιστροφη
  απο
τον  Φορέ
α  Υποδοχη
 ς  ο/η  φοιτητη
 ς/τρια  θα  πρέ
πέι  να  προσκομι
σέι  στην  Γραμματέι
α  τουΤμη
 ματος τα απαραι
τητα αποδέικτικα
  στοιχέι
α/δικαιολογητικα
  ο
 πως αυτα
  ορι
ζονται απο
  τοΤμη
 μα Διέθνω
 ν Ακαδημαι(κω
 ν Θέμα
 των και Ανταλλαγη
 ς Φοιτητω
 ν του ΠΑ.Δ.Α. για να έγκριθου
 ναπο
  τη Συνέ
λέυση και να του/της πιστωθου
 ν τα αντι
στοιχα ECTS. 
2.5 Υποβολή αίτησης Η διαδικασι
α  υποβολη
 ς  αιτη
 σέων, οι  προθέσμι
ές υποβολη
 ς,  τα δικαιολογητικα
  και ο τρο
 ποςαξιολο
 γησης  προβλέ
πονται  στην  έκα
 στοτέ  προκη
 ρυξη  θέ
σέων  που  γι
νέται  απο
  το  Τμη
 μαΔιέθνω
 ν  Ακαδημαι(κω
 ν  Θέμα
 των  και  Ανταλλαγη
 ς  Φοιτητω
 ν  του  ΠΑ.Δ.Α.. Η  αξιολο
 γηση  τωναιτη
 σέων γι
νέται απο
  το Τμη
 μα Διέθνω
 ν Ακαδημαι(κω
 ν Θέμα
 των και Ανταλλαγη
 ς Φοιτητω
 ν τουΠΑ.Δ.Α. ο
 που και γι
νέται η ανα
 ρτηση των αποτέλέσμα
 των. 
2.6 Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση Η Συμφωνι
α Μα
 θησης για Πρακτικη
  Άσκηση (Learning Agreement for  Traineeships) έι
ναι  ηδέ
σμέυση  των  τριω
 ν  έμπλέκομέ
νων  μέρω
 ν  στην  Πρακτικη
  Άσκηση,  δηλαδη
  του/τηςφοιτητη
 /τριας, του Ιδρυ
 ματος Προέ
λέυσης και του Φορέ
α Υποδοχη
 ς, ω
 στέ να έξασφαλι
ζονταιτα παρακα
 τω: • ο
 τι  ο/η φοιτητη
 ς/τρια θα ανταποκριθέι
  στα ο
 σα προβλέ
πονται  απο
  το Προ
 γραμμα τηςΠρακτικη
 ς Άσκησης • ο
 τι ο Φορέ
ας Υποδοχη
 ς θα δω
 σέι τη δυνατο
 τητα στον/στην φοιτητη
 /τρια να ασκηθέι
 στοαντικέι
μένο που έ
χέι η
 δη πέριγραφέι
  στην  Επιστολη
  Αποδοχη
 ς (Letter of Acceptance) μέτους ο
 ρους που αναφέ
ρονται σέ αυτη
 ν, και • ο
 τι  το  Ίδρυμα  Προέ
λέυσης  θα  αναγνωρι
σέι  το  δια
 στημα  της  Πρακτικη
 ς  Άσκησης  στοέξωτέρικο
  Το  έ
ντυπο  της  Συμφωνι
ας  Μα
 θησης  για  Πρακτικη
  Άσκηση  βρι
σκέται  στην  ιστοσέλι
δα  τουΤμη
 ματος Διέθνω
 ν Ακαδημαι(κω
 ν Θέμα
 των και Ανταλλαγη
 ς Φοιτητω
 ν του ΠΑ.Δ.Α. 
2.7 Έγγραφα και διαδικασίες για κάθε φάση της κινητικότηταςΑναλυτικέ
ς  πληροφορι
ές/οδηγι
ές  καθω
 ς  και  τα  απαραι
τητα  έ
γγραφα  για  τις  μέτακινη
 σέιςΜα
 θησης και/η
  Πρακτικη
 ς Άσκησης παρέ
χονται απο
  το Τμη
 μα Διέθνω
 ν Ακαδημαι(κω
 ν Θέμα
 τωνκαι Ανταλλαγη
 ς Φοιτητω
 ν.
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