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Βαςικζσ Αρχζσ 

Σο Σμιμα Γεωγραφίασ προωκεί και ενκαρρφνει τθν κινθτικότθτα των 

φοιτθτϊν/τριϊν των τριϊν κφκλων ςπουδϊν, κακϊσ και του διδακτικοφ και λοιποφ 

προςωπικοφ, από, και προσ, το Σμιμα Γεωγραφίασ. Η εξερχόμενθ και ειςερχόμενθ 

κινθτικότθτα ςυμβάλει ςτθν εξωςτρζφεια του Σμιματοσ, ευνοεί τθν ανταλλαγι 

γνϊςεων και ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων. Προετοιμάηει 

ποικιλοτρόπωσ τουσ φοιτθτζσ των τριϊν κφκλων ςπουδϊν ςτο επαγγελματικό 

περιβάλλον τθσ εποχισ μασ, ανανεϊνει και αναπτφςςει τισ διδακτικζσ εμπειρίεσ και 

δεξιότθτεσ των μελϊν του διδακτικοφ προςωπικοφ, και γενικά εμπλουτίηει τισ 

εμπειρίεσ επιμόρφωςθσ όλου του προςωπικοφ του Σμιματοσ. 

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω, το Σμιμα, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ του Πανεπιςτθμίου μεριμνά ϊςτε να διαςφαλίςει πόρουσ για τθν 

οικονομικι ενίςχυςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν κινθτικότθτα. τισ πθγζσ οικονομικισ 

ενίςχυςθσ περιλαμβάνονται εκνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα που 

υποςτθρίηουν δράςεισ κινθτικότθτασ, ανταγωνιςτικά προγράμματα τα οποία 

υποςτθρίηουν δράςεισ κινθτικότθτασ κακϊσ και άλλοι πόροι που μπορεί να 

εξαςφαλίςει το Πανεπιςτιμιο από τθ χρθματοδότθςθ των δραςτθριοτιτων του.  

Σο Σμιμα Γεωγραφίασ του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου υποςτθρίηει τθν ποιότθτα, 

πρεςβεφει ίςεσ ευκαιρίεσ για ςυμμετοχι ςτθν κινθτικότθτα και εφαρμόηει 

διαφάνεια και ίςθ μεταχείριςθ ςτισ διαδικαςίεσ. Για το λόγο αυτό, διατθρεί τθν 

υποχρζωςθ να ενθμερϊςει τουσ δικαιοφχουσ - δυνθτικοφσ ενδιαφερόμενουσ για τισ 

υφιςτάμενεσ ευκαιρίεσ, μεριμνά για τθν προβολι αυτϊν, κακϊσ και για τθ διάχυςθ 

των αποτελεςμάτων τθσ ςυμμετοχισ ςτθν κινθτικότθτα.  

 

Σο Γενικό Πλαίςιο Κινητικότητασ 

Η κινθτικότθτα διεξάγεται πάντα ςε επίςθμα κακοριςμζνο πλαίςιο (π.χ. με δι-

ιδρυματικά μνθμόνια ςυνεργαςίασ, δι-ιδρυματικζσ ι δια-τμθματικζσ ςυμφωνίεσ 

κτλ.). Αρμόδιο όργανο για τθν εδραίωςθ του πλαιςίου τθσ κινθτικότθτασ είναι θ 

υνζλευςθ του Σμιματοσ, θ οποία κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ, εγκρίνει ι 

απορρίπτει, αιτιολογθμζνα, τισ προτάςεισ κινθτικότθτασ, τισ δι-ιδρυματικζσ ι δια-

τμθματικζσ ςυμφωνίεσ προσ ςφναψθ κακϊσ και τισ ςειρζσ κατάταξθσ των 

επιλεγζντων για ςυμμετοχι ςτθν κινθτικότθτα. 

Αρμόδιοσ/α για τα κζματα κινθτικότθτασ ςε επίπεδο Σμιματοσ είναι ο/θ 

ςυντονιςτισ/ςτρια E.C.T.S.. υγκεκριμζνα, είναι το πρόςωπο επικοινωνίασ μεταξφ 

των φοιτθτϊν/τριϊν και του διδακτικοφ − ερευνθτικοφ προςωπικοφ του Σμιματοσ 

Γεωγραφίασ, αςχολείται με όλα τα ακαδθμαϊκά κζματα που αφοροφν ςτθν 

εφαρμογι του ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν 
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μονάδων (E.C.T.S.) και παρζχει ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Σμιματοσ 

ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ ςε ηθτιματα μεταφοράσ ι 

ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν μονάδων. Είναι υπεφκυνοσ/θ για τθ ςωςτι ζκδοςθ των 

πιςτοποιθτικϊν αναλυτικισ βακμολογίασ (transcript of records) τόςο των 

ειςερχομζνων, όςο και εξερχομζνων φοιτθτϊν/τριϊν του Σμιματοσ. Ο/Η 

υντονιςτισ/ςτρια E.C.T.S. του Σμιματοσ Γεωγραφίασ ςυνεργάηεται ςτενά με 

τον/τθν υντονιςτι/ςτρι E.C.T.S. Ιδρφματοσ και με τουσ υντονιςτζσ E.C.T.S. των 

άλλων Σμθμάτων του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου. Για τθν υποςτιριξθ του 

υντονιςτι E.C.T.S. δφναται θ υνζλευςθ του Σμιματοσ να αποφαςίςει να 

επικουρείται ςτο ζργο του από άλλα μζλθ του Σμιματοσ.  

Η ειςιγθςθ ςφναψθσ δι-ιδρυματικισ ι δια-τμθματικισ ςυμφωνίασ για κινθτικότθτα 

ετοιμάηεται και προωκείται από μζλοσ του διδακτικοφ προςωπικοφ, απευκείασ, ι 

μζςω του ςυντονιςτι E.C.T.S. Δια τθσ ειςιγθςθσ πρζπει να ςτοιχειοκετείται  θ 

ςκοπιμότθτα τθσ ςυμφωνίασ, θ δυνατότθτα τιρθςθσ των όρων κακϊσ και θ 

βιωςιμότθτά τθσ. ε περίπτωςθ εξερχόμενθσ κινθτικότθτασ φοιτθτϊν/τριϊν για 

πρακτικι άςκθςθ ι μελϊν του προςωπικοφ για επιμόρφωςθ, δφναται να μθν ζχει 

ςυναφκεί διμερισ (δι-ιδρυματικι, δια-τμθματικι) ςυμφωνία με τον φορζα 

υποδοχισ. 

 

υμμετοχή ςτην Κινητικότητα 

Για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ τιρθςθσ των αρχϊν ίςων ευκαιριϊν και 

ίςθσ μεταχείριςθσ, θ ςυμμετοχι ςτθν κινθτικότθτα ακολουκεί ςυγκεκριμζνο 

πρωτόκολλο το οποίο περιλαμβάνει: 

 Προκιρυξθ δράςθσ και πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων, που δθμοςιεφεται, ςε 

εφλογο χρονικό διάςτθμα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

αιτιςεων, 

 Ζλεγχο επιλεξιμότθτασ των αιτοφντων και τθσ πλθρότθτασ των φακζλων τουσ, 

 Αξιολόγθςθ των αιτιςεων βάςει τθσ διαδικαςίασ και των κριτθρίων τθσ 

προκιρυξθσ, 

 Κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ με αιτιολόγθςθ, 

 Δυνατότθτα ζνςταςθσ από τουσ/τισ αιτοφντεσ/οφςεσ και επανεξζταςθ τθσ 

αξιολόγθςισ τουσ. 

Παρόμοιο ι ανάλογο πρωτόκολλο που να διζπεται από τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, 

των ίςων ευκαιριϊν και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, αναμζνεται να ακολουκοφν οι 

φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται το Σμιμα Γεωγραφίασ ςτο πλαίςιο τθσ 

κινθτικότθτασ. Οι φορείσ αυτοί οφείλουν να είναι ςε κζςθ να παρζχουν, εφόςον 
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τουσ ηθτθκεί, κάκε διευκρίνιςθ και τεκμιριο, που να ςτοιχειοκετιςει τθν τιρθςθ 

των προαναφερκειςϊν αρχϊν. 

Η ςυμμετοχι του/τθσ αιτοφντοσ/τοφςασ ςτθν κινθτικότθτα διαςφαλίηεται μόνο με 

τθν αποδοχι του ςτον φορζα υποδοχισ και πάντα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διαδικαςίεσ. Η αποδοχι βεβαιϊνεται εγγράφωσ (ςε ζντυπθ ι/και θλεκτρονικι 

μορφι) με διευκρίνιςθ τθσ περιόδου και διάρκειασ υποδοχισ. Πριν τθν αναχϊρθςι 

του, ο/θ ςυμμετζχων/χουςα ςτθν κινθτικότθτα ςυνάπτει τριμερζσ ςυμφωνθτικό 

(μεταξφ του ιδίου, του αρμοδίου εκπροςϊπου του φορζα προζλευςθσ και του 

αρμοδίου εκπροςϊπου του φορζα υποδοχισ), που κακορίηει το πρόγραμμα των 

δραςτθριοτιτων του κατά τθν περίοδο κινθτικότθτασ.  

Οι επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ ποικίλουν ανάλογα με τθν ιδιότθτα του/τθσ 

ςυμμετζχοντοσ/χουςασ ςτθν κινθτικότθτα. Παραδείγματοσ χάριν, οι φοιτθτζσ/τριεσ 

του πρϊτου, δεφτερου και τρίτου κφκλου ςπουδϊν μετακινοφνται για εκπλιρωςθ 

μζρουσ των ςπουδϊν ι/και για πρακτικι άςκθςθ, τα μζλθ του διδακτικοφ 

προςωπικοφ για διδαςκαλία και επιμόρφωςθ, τα μζλθ των λοιπϊν κατθγοριϊν 

προςωπικοφ/του λοιποφ προςωπικοφ για επιμόρφωςθ κτλ. Οι επιλζξιμεσ 

δραςτθριότθτεσ κατονομάηονται ι περιγράφονται ςτθν προκιρυξθ – πρόςκλθςθ  

υποβολισ αιτιςεων. 

 

Θζματα Αςφάλιςησ των υμμετεχόντων ςτην Κινητικότητα 

Οι ςυμμετζχοντεσ/χουςεσ ςτθν κινθτικότθτα υποχρεοφνται να μεριμνιςουν για τθν 

ιατροφαρμακευτικι τουσ περίκαλψθ ςτθ χϊρα προοριςμοφ κατά τθν διάρκεια τθσ 

παραμονισ τουσ. Η Ευρωπαϊκι Κάρτα Αςφάλιςθσ Αςκενείασ (Ε.Κ.Α.Α.) χορθγείται 

για τον ςκοπό αυτό από τον αςφαλιςτικό φορζα του/τθσ ςυμμετζχοντα/χουςασ, 

κατόπιν ενεργειϊν του/τθσ ιδίου/ιδίασ. Για τουσ προοριςμοφσ που δεν καλφπτονται 

από τθν Ε.Κ.Α.Α. οφείλουν εξίςου να μεριμνιςουν για τθν ιδιωτικι τουσ αςφάλιςθ. 

Επίςθσ, μπορεί να είναι χριςιμθ θ ςφναψθ πρόςκετθσ ιδιωτικισ αςφάλιςθσ για τισ 

περιπτϊςεισ δαπανϊν που δεν καλφπτονται από τθν Ε.Κ.Α.Α. όπωσ περιπτϊςεισ 

επείγουςασ ιατρικισ περίκαλψθσ ι επαναπατριςμοφ. υνιςτάται οι ςυμμετζχοντεσ 

να ςυνάπτουν αςφάλιςθ γενικισ αςτικισ ευκφνθσ υπζρ τρίτων (θ οποία δφναται να 

παρζχεται από τον φορζα υποδοχισ) και αςφάλιςθ προςωπικοφ ατυχιματοσ, οι 

οποίεσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δφναται να είναι υποχρεωτικζσ. 

 

Θζματα Κινητικότητασ Φοιτητών/τριών 

Η κινθτικότθτα των φοιτθτϊν/τριϊν αποςκοπεί ςτθν εκπλιρωςθ από τουσ/τισ 

φοιτθτζσ/τριεσ ςε φορζα, μζροσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του 
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Σμιματοσ Γεωγραφίασ, για οριςμζνθ περίοδο και δεν οδθγεί ςτθν απόκτθςθ τίτλου 

ςπουδϊν ςτον φορζα υποδοχισ. Σαυτόχρονα, θ κινθτικότθτα των φοιτθτϊν/τριϊν 

αφορά και ςτθ διενζργεια Πρακτικισ Άςκθςθσ ςε φορζα του εξωτερικοφ. 

τθν κινθτικότθτα ςυμμετζχουν φοιτθτζσ/τριεσ του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν 

(προπτυχιακοί/κεσ φοιτθτζσ/τριεσ), του δεφτερου (μεταπτυχιακοί/κεσ 

φοιτθτζσ/τριεσ) και του τρίτου (υποψιφιοι/φιεσ διδάκτορεσ). Οι φοιτθτζσ/τριεσ 

πρζπει να είναι κανονικά εγγεγραμμζνοι/νεσ ςτο Σμιμα τθν ςτιγμι τθσ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ για ςυμμετοχι ςτθν κινθτικότθτα όπωσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου μετακίνθςθσ. Δεν πρζπει να βρίςκονται ςε κακεςτϊσ αναςτολισ ςπουδϊν.  

υγκεκριμζνα, δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι προπτυχιακοί/κζσ φοιτθτζσ/τριεσ που 

ζχουν ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον το πρϊτο (1ο) ζτοσ ςπουδϊν, οι μεταπτυχιακοί/κζσ 

φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει το πρϊτο (Αϋ) εξάμθνο ςπουδϊν, και οι 

υποψιφιοι/φιεσ διδάκτορεσ από το δεφτερο (2ο) ζτοσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ 

διδακτορικισ διατριβισ και οπωςδιποτε μετά από τθν πρϊτθ παρουςίαςθ τθσ 

ζκκεςθσ προόδου τουσ. Περαιτζρω επιμζρουσ προχποκζςεισ δφναται να ιςχφουν ςε 

ςυνάρτθςθ με το πλαίςιο τθσ κινθτικότθτασ ι κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ τθσ 

υνζλευςθσ του Σμιματοσ βάςει ςχετικισ ειςιγθςθσ.  

Η κινθτικότθτα φοιτθτϊν ςε καμία περίπτωςθ δεν διαρκεί περιςςότερο από δϊδεκα 

(12) μινεσ. Για δραςτθριότθτα «ςπουδζσ», θ διάρκεια τθσ περιόδου κινθτικότθτασ 

κακορίηεται ςε ςυνεργαςία μεταξφ του φορζα αποςτολισ και του φορζα υποδοχισ 

και τθ δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ διδακτικισ ενότθτασ με τθν αντίςτοιχθ απονομι 

Πιςτωτικϊν Μονάδων: ζνα ακαδθμαϊκό τρίμθνο ιτοι είκοςι (20) πιςτωτικζσ 

μονάδεσ E.C.T.S., ζνα ακαδθμαϊκό εξάμθνο ιτοι τριάντα (30) πιςτωτικζσ μονάδεσ 

E.C.T.S, δφο ακαδθμαϊκά εξάμθνα ιτοι εξιντα (60) πιςτωτικζσ μονάδεσ E.C.T.S. 

Οι αιτοφντεσ/οφςεσ για ςυμμετοχι ςτθν κινθτικότθτα για ςπουδζσ δθλϊνουν ςτθν 

αίτθςι τουσ τον επικυμθτό φορζα υποδοχισ (ι περιςςότερο από ζνα, κατά ςειρά 

προτεραιότθτασ, εφόςον προβλζπεται).Για δραςτθριότθτα «Πρακτικι Άςκθςθ» θ 

διάρκεια τθσ περιόδου κινθτικότθτασ κακορίηεται κατ’ αρχάσ από το πλαίςιο ςτο 

οποίο εντάςςεται αλλά ςυνικωσ δεν μπορεί να είναι λιγότερθ από δφο (2) μινεσ. Η 

περίοδοσ υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ δφναται να οριςκεί εντόσ δϊδεκα (12) 

μθνϊν μετά τθν απόκτθςθ του τίτλου ςπουδϊν. Επιςθμαίνεται ότι, ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ, ο/θ ενδιαφερόμενοσ/νθ για ςυμμετοχι ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα οφείλει να ζχει τθ φοιτθτικι ιδιότθτα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και τθν 

κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων. Ο φορζασ 

προοριςμοφ για Πρακτικι Άςκθςθ ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ κινθτικότθτασ, 

ανευρίςκεται από τον/τθν φοιτθτι/τρια, ο/θ οποίοσ/α μπορεί να ςυμβουλευκεί 

μζλθ ΔΕΠ και άλλα μζλθ του Διδακτικοφ και Λοιποφ Προςωπικοφ του Σμιματοσ 

Γεωγραφίασ.  
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Δικαιώματα των Φοιτητών/τριών κατά την Περίοδο τησ Κινητικότητασ 

Σα δικαιϊματα των φοιτθτϊν/τριϊν κατά τθν περίοδο τθσ κινθτικότθτασ τουσ είναι 

τα ακόλουκα: 

 Να τφχουν απαλλαγισ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ από τθν καταβολι 

διδάκτρων ι τελϊν ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ για τθν εγγραφι, τισ 

εξετάςεισ και τθν πρόςβαςι τουσ ςτα εργαςτιρια και ςτθ βιβλιοκικθ, εφόςον 

κάτι τζτοιο προβλζπεται από τθ διαπανεπιςτθμιακι ςυμφωνία κινθτικότθτασ.  

 Να τφχουν πλιρουσ ακαδθμαϊκισ αναγνϊριςθσ εκ μζρουσ του Πανεπιςτιμιου 

προζλευςθσ, οι δραςτθριότθτεσ που ολοκλιρωςαν με επιτυχία κατά τθν 

περίοδο κινθτικότθτασ ςυμφϊνα με τθ υμφωνία πουδϊν.  

 Να τουσ χορθγθκεί πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ για τισ 

δραςτθριότθτεσ τουσ ςτο εξωτερικό που να καλφπτει τισ πραγματοποιθκείςεσ 

ςπουδζσ/εργαςία υπογεγραμμζνο από το Πανεπιςτιμιο/φορζα υποδοχισ. 

το πιςτοποιθτικό κα καταγράφονται τα αποτελζςματα, οι ακαδθμαϊκζσ 

πιςτωτικζσ μονάδεσ και οι βακμολογίεσ που ςυγκζντρωςαν. Αν θ τοποκζτθςθ 

δεν αποτελοφςε μζροσ του προβλεπόμενου προγράμματοσ ςπουδϊν, θ 

περίοδοσ κα καταγράφεται τουλάχιςτον ςτο παράρτθμα διπλϊματοσ.  

 Σο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ οφείλει να τουσ αντιμετωπίηει ιςότιμα με 

τουσ/τισσ τοπικοφσ/κζσ φοιτθτζσ/τριεσ και να τουσ παρζχει τισ ίδιεσ υπθρεςίεσ 

με εκείνουσ.  

 Να διατθριςουν τθ φοιτθτικι υποτροφία ι το δάνειο που ζχουν λάβει από τθ 

χϊρα τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτο εξωτερικό.  

 

Αναγνώριςη τησ Περιόδου Κινητικότητασ  

Η αναγνϊριςθ των διδακτικϊν μονάδων και του χρόνου ςπουδϊν ι πρακτικισ 

άςκθςθσ των διακινοφμενων φοιτθτϊν/τριϊν ςτο εξωτερικό, πραγματοποιείται από 

τθ Γενικι υνζλευςθ του Σμιματοσ, βάςει των αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

βακμολογίασ και βεβαιϊςεων που κα προςκομίςει ο ίδιοσ ι κα αποςτείλει το 

Κδρυμα/Φορζασ Τποδοχισ. 

Η ςυμμετοχι του Σμιματοσ ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ ςυνεπάγεται τθ 

δζςμευςι του για τθν αναγνϊριςθ των ςπουδϊν ι τθσ πρακτικισ άςκθςθσ που οι 

φοιτθτζσ/τριεσ πραγματοποιοφν ςτο εξωτερικό και δθλϊνουν πριν τθν αναχϊρθςθ 

τουσ. Η αναγνϊριςθ είναι δυνατόν να μθν πραγματοποιθκεί, μόνο ςτθν περίπτωςθ 

που ο/θ φοιτθτισ/τρια δεν ανταποκρικεί ςτο επίπεδο επιτυχίασ που απαιτείται από 

το Κδρυμα Τποδοχισ ι δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ κζτουν τα 

ςυμμετζχοντα Ιδρφματα/ Φορείσ για τθν πλιρθ αναγνϊριςθ. 
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το πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ μακθμάτων για εξερχόμενουσ/νεσ 

φοιτθτζσ/τριεσ για ςπουδζσ και Πρακτικι Άςκθςθ, κατά τθν επιςτροφι του ο/θ 

φοιτθτισ/τρια οφείλει να προςκομίςει πρωτότυπα υπογεγραμμζνα και 

ςφραγιςμζνα τα ςχετικά ειδικά ζντυπα κακϊσ και να υποβάλλει βεβαίωςθ του 

Φορζα Τποδοχισ ςτο πλαίςιο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. Αφοφ κατατεκοφν όλα τα 

ζντυπα που πιςτοποιοφν τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου ςπουδϊν ι 

Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτο εξωτερικό, ο/θ Ακαδθμαϊκόσ/ι Τπεφκυνοσ/θ – 

υντονιςτισ/ςτρια ECTS του Σμιματοσ κατακζτει τα πιςτοποιθτικά ςτθ υνζλευςθ 

του Σμιματοσ, θ οποία πιςτοποιεί τθν αναγνϊριςθ των μακθμάτων και τθσ 

Πρακτικισ Άςκθςθσ και κατόπιν εκδίδεται πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ. τισ 

περιπτϊςεισ που υπάρχουν μακιματα τα οποία δεν αντιςτοιχίηονται/ 

αναγνωρίηονται με αυτά του Προγράμματοσ πουδϊν του Σμιματοσ Γεωγραφίασ 

κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ Πρακτικισ Άςκθςθσ, αυτά/εσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ (Diploma Supplement). 

  



 9 

Πρόγραμμα Erasmus + 

Διαδικαςία Επιλογήσ Εξερχόμενων Φοιτητών/τριών για πουδζσ 

Μετά τθν ανάρτθςθ τθσ προκιρυξθσ ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία. 

Πρϊτον, γίνεται ζλεγχοσ τθσ ορκότθτασ των αιτιςεων των υποψθφιοτιτων από το 

«Γραφείο ERASMUS». τθ ςυνζχεια, πραγματοποιείται θ διαβίβαςθ των Φακζλων 

Τποψθφιότθτασ ςτο υντονιςτι ECTS - ERASMUS του Σμιματοσ Γεωγραφίασ για 

αξιολόγθςθ. Η αξιολόγθςθ και κατάταξθ των αιτιςεων ςτο Σμιμα Γεωγραφίασ 

γίνεται με βάςει τθν πρϊτθ επιλογι ιδρφματοσ υποδοχισ από τον/τθν 

αιτοφντα/οφςα φοιτθτι/τρια και των διακζςιμων κζςεων ςε αυτό. Οι 

υποψθφιότθτεσ μετακίνθςθσ χωρίσ υποτροφία (zero-grant) αξιολογοφνται και 

κατατάςςονται κανονικά μαηί με τισ άλλεσ και απλϊσ αυξάνουν τον δυνθτικό 

αρικμό μετακινοφμενων φοιτθτϊν/τριϊν. 

Όςον αφορά ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ κινθτικότθτασ για ςπουδζσ, θ υνζλευςθ του 

Σμιματοσ Γεωγραφίασ (Γ 127/14.04.2011) ζχει αποφαςίςει να 

ςυμπεριλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

 Ο μζςοσ όροσ τθσ αναλυτικισ βακμολογίασ, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ και τα 

μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν ςτα οποία δεν ζχει εξεταςκεί ι δεν 

ζχει λάβει προβιβάςιμο βακμό ο/θ φοιτθτισ/τρια (μζςοσ όροσ x ποςοςτό 

επιτυχίασ). 

 Σο επίπεδο γλωςςομάκειασ, το οποίο κα πρζπει να καλφπτει τισ ανάγκεσ του 

προγράμματοσ ςπουδϊν ςτο Κδρυμα Τποδοχισ.  

 ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα κριτιρια, μπορεί να 

επιλεχκοφν φοιτθτζσ/τριεσ από το μεγαλφτερο ζτοσ ςπουδϊν, κακϊσ δεν 

ζχουν τθν ευκαιρία να υποβάλουν αίτθςθ το επόμενο ζτοσ. 

Σζλοσ, χαμθλι προτεραιότθτα δίδεται ςε υποψιφιο/α που ζχει ιδθ ςυμμετάςχει 

κατά το παρελκόν ςτθ δράςθ ERASMUS+ SMP, SMS, LLP ERASMUS SMP,SMS/ 

LEONARDO κινθτικότθτα, ERASMUS Intensive Programme - Εντατικό Πρόγραμμα. 

Γενικά μιλϊντασ, ςχετικι προτεραιότθτα δίνεται ςτουσ/ςτισ προπτυχιακοφσ/κζσ 

φοιτθτζσ/τριεσ του Σμιματοσ Γεωγραφίασ ςυγκριτικά με εκείνουσ/νεσ των 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του δεφτερου και τρίτου κφκλου όταν υπάρχει 

ανταγωνιςμόσ ςτθ διεκδίκθςθ των κζςεων κινθτικότθτασ. 

 

Διαδικαςία Επιλογήσ Εξερχομζνων Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άςκηςη 

Οι φοιτθτζσ/τιεσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι/νεσ ςε επίςθμο πρόγραμμα 

ςπουδϊν του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου, το οποίο οδθγεί ςτθν απόκτθςθ 

πτυχίου, μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Σαυτόχρονα, κα πρζπει να 
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ζχουν τθ φοιτθτικι ιδιότθτα κατά τθν διάρκεια τθσ αίτθςθσ και διαδικαςίασ 

επιλογισ τουσ. Επίςθσ οι φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν πραγματοποιιςει 

προθγουμζνωσ περίοδο Erasmus ςτο εξωτερικό είτε για ςπουδζσ είτε για Πρακτικι 

Άςκθςθ, είναι επιλζξιμοι εφόςον το διάςτθμα αυτό είναι μικρότερο των δϊδεκα (12) 

μθνϊν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςυμμετοχισ με μθδενικι επιχοριγθςθ από 

κονδφλια τθσ ΕΕ). Άτομα που ζχουν αποφοιτιςει προςφάτωσ από το Σμιμα 

Γεωγραφίασ δφναται να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. Οι 

προςφάτωσ αποφοιτιςαντεσ/ςαςεσ πρζπει να επιλεγοφν από το Σμιμα Γεωγραφίασ 

κατά το τελευταίο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ και να πραγματοποιιςουν και να 

ολοκλθρϊςουν τθν Πρακτικι τουσ Άςκθςθ ςτο εξωτερικό εντόσ ενόσ (1) ζτουσ μετά 

τθν αποφοίτθςι τουσ. 

Όςον αφορά ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ, ςυνυπολογίηονται τα ακόλουκα: 

• Η επίδοςθ του φοιτθτι/τριασ (μζςοσ όροσ βακμολογίασ) 

• Η ςυςςϊρευςθ Διδακτικϊν Μονάδων ςτα μακιματα που ζχουν ολοκλθρωκεί 

επιτυχϊσ 

• Η γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, ιδιαίτερα τθσ ομιλοφμενθσ ςτο Φορζα Τποδοχισ 

• Οι λόγοι ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγθςθ 

• Η ςυνζντευξθ με τον/τθν αρμόδιο/α Ακαδθμαϊκό/θ Τπεφκυνο/θ 

• Σο βιογραφικό ςθμείωμα του/τθσ φοιτθτι /τριασ  

Η αξιολόγθςθ γίνεται κατόπιν μοριοδότθςθσ των δικαιολογθτικϊν του φακζλου 

υποψθφιότθτασ και ςυνζντευξθσ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ οι αιτοφντεσ/οφςεσ 

φοιτθτζσ/τριεσ «υποςτθρίηουν τθν υποψθφιότθτά τουσ» ενϊπιον του Σμθματικοφ 

υντονιςτι. Πρζπει να τονιςτεί, ότι αυτό που κρίνει εάν οι φοιτθτζσ/τριεσ κα 

ςυμμετάςχουν εν τζλει ςτθ δράςθ είναι θ διάκεςθ από μζρουσ τουσ επιςτολισ 

υποδοχισ (acceptance letter) από ζναν Φορζα Τποδοχισ του εξωτερικοφ ενϊ κα 

πρζπει να ελεγχκεί ότι ο Φορζασ Τποδοχισ ςχετίηεται ςε ζναν ικανοποιθτικό βακμό 

με το αντικείμενο των ςπουδϊν του Σμιματοσ Γεωγραφίασ. Σζλοσ, χαμθλι 

προτεραιότθτα δίδεται ςε υποψιφιο/α που ζχει ιδθ ςυμμετάςχει κατά το 

παρελκόν ςτθ δράςθ ERASMUS+ SMP, SMS, LLP ERASMUS SMP,SMS/ LEONARDO 

κινθτικότθτα, ERASMUS Intensive Programme - Εντατικό Πρόγραμμα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Πίνακεσ Αντιςτοίχηςησ Βαθμολογικήσ Κλίμακασ Πανεπιςτημίων Εξωτερικοφ 

(δεν Ακολουθείται Αλφαβητική Σειρά Κατάταξης) 

 

ΔΑΝΙΑ  

ECTS 

Grade 

Πανεπιςτήμια Δανία Χαροκόπειο Πανεπιςτήμιο 

7-step scale translation Βαθμόσ/10 

A 12  10 

B 10  9 

C 7  7 

D 4  6 

E 02  5 

FX 00  3 

F -3  0 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

ECTS 

Grade 

Πανεπιςτήμια Γερμανία Χαροκόπειο Πανεπιςτήμιο 

Βαθμόσ translation Βαθμόσ Χαρακτηριςμόσ 

A 1.0 Άριςτα 10 Άριςτα 

A- 1.3 Άριςτα 9 Άριςτα 

B+ 1.7 Καλά 8 Λίαν Καλϊσ 

Β 2.0 Καλά 8 Λίαν Καλϊσ 

Β- 2.3 Καλά 7 Λίαν Καλϊσ 

C+ 2.7 Ικανοποιθτικά 7 Λίαν Καλϊσ 

C 3.0 Ικανοποιθτικά 6 Καλϊσ 

C- 3.3 Ικανοποιθτικά 6 Καλϊσ 

D 3.7 Επαρκϊσ 5 Καλϊσ 

E 4.0 Επαρκϊσ 5 Καλϊσ 

F 4.3 Αποτυχία 3-4 Αποτυχία 

F 5.0 Αποτυχία 1-2 Αποτυχία 

 

ΙΣΑΛΙΑ  

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΝ. ΙΣΑΛΙΑ  ECTS 

10 30 A 

9 29 A 

8 28 B 

7 27 C 

6 23-24-25 D 

5 22-18 E 

4 <18 F 
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ΟΤΑΛΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΟΤΑΛΙΑ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

40% 5 

40-49% 6 

50-59% 7 

60-69% 8 

70-85% 9 

86-100% 10 

 

ΑΓΓΛΙΑ  

Χαροκόπειο Πανεπιςτήμιο Πανεπιςτημιακό Κδρυμα Αγγλίασ Βαθμόσ ECTS 

Βαθμόσ κλίμακασ 0-10 Βαθμόσ κλίμακασ 0-100%  

10 80 - 100 A 

9 75 - <80 A 

9 70 - <75 A 

8 65 - <70 B 

7 60 - <65 B 

6 50 - <60 C 

5 45 - <50 D 

5 40 - <45 E 

4 30 - <40 F 

3 20 -<30 F 

2 10 -<20 F 

1 5 -<10 F 

0 0 - <5 F 

 

ΓΑΛΛΙΑ  

Χαροκόπειο 

Πανεπιςτήμιο 
Πανεπιςτημιακό Κδρυμα Γαλλίασ Βαθμόσ ECTS 

Βαθμόσ κλίμακασ 0-10 Βαθμόσ κλίμακασ 0-20  

10 20 A 

10 19 - <20 A 

9 18 - <19 A 

9 17 - <18 A 

8 16 - <17 B 

8 15 - <16 B 

7 14 - <15 B 

6 13 - <14 C 

5 12 - <13 D 

5 11 - <12 E 

5 10 - <11 E 

4 8 - <10 F 
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3 6 - <8 F 

2 4 - <6 F 

1 2 - <4 F 

0 0 - <2 F 

 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ  

Χαροκόπειο Πανεπιςτήμιο Πανεπιςτημιακό Κδρυμα Ρουμανίασ 
Βαθμόσ 

ECTS 

Βαθμόσ κλίμακασ 0-10 Βαθμόσ κλίμακασ 0-10 Χαρακτηριςμόσ  

10 10 EXCELLENT A 

9 9 VERY GOOD B 

8 8 GOOD C 

7 7 GOOD C 

6 6 SATISFACTORY D 

5 5 SUFFICIENT E 

4 4 FAILED FX 

3 3 FAILED F 

2 2 FAILED F 

1 1 FAILED F 

0 0 FAILED F 

 

ΒΕΛΓΙΟ 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΒΕΛΓΙΟ ECTS 

10 18 A 

9 18 A 

8 17 B 

7 16 C 

6 15 D 

6 14 D 

5 10-13 E 

4 <9 F 

3 <9 F 

2 <9 F 

1 <9 F 

0 0 F 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ECTS 

10 10,0 A 

9 9,0 A 
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8 8,0-8,99 B 

7 8,0-8,99 C 

6 7,0-7,99 D 

5 5,5-6,99 E 

4 <5,5 F 

3 <5,5 F 

2 <5,5 F 

1 <5,5 F 

0 0 F 

 

ΟΤΗΔΙΑ  

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΟΤΗΔΙΑ ECTS 

10 VG+ A 

9 VG+ A 

8 VG B 

7 VG C 

6 G/G+ D 

5 G- E 

4 U/R F 

3 U/R F 

2 U/R F 

1 U/R F 

0 0 F 

 

ΙΠΑΝΙΑ 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΠΑΝΙΑ ECTS 

10 10 A 

9 10 A 

8 9 B 

7 9 C 

6 8 D 

6 7 D 

5 6 E 

5 5 E 

4 <5 F 

3 <5 F 

2 <5 F 

1 <5 F 

0 0  F 

 

ΣΕΧΙΑ  

Χαροκόπειο Πανεπιςτήμιο Πανεπιςτημιακό Κδρυμα Σςεχίασ Βαθμόσ ECTS 
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Βαθμόσ κλίμακασ 0-10 Βαθμόσ κλίμακασ 1-4 Χαρακτηριςμόσ 
 

9 - 10 1 Excellent A 

7 - 8 2 Very good B 

5 - 6 3 Satisfactory - pass D 

0-4 4 Failed F 

 

Για τθν διευκόλυνςθ τθσ αντιςτοίχθςθσ τθσ βακμολογίασ του ςυςτιματοσ 

βακμολόγθςθσ τθσ Σςεχίασ (1-4) με αυτό τθσ Ελλάδασ (0-10) ςυμπλθρωματικά με 

τον παραπάνω πίνακα κα πρζπει να ςυνεκτιμάται ο αρικμόσ των μονάδων ECTS 

κάκε μακιματοσ. Προτείνεται ο παρακάτω κανόνασ: μακιματα με πολλζσ μονάδεσ 

ECTS κα αντιςτοιχοφνται με το μεγαλφτερο δυνατό βακμό ςε κάκε κατθγορία ενϊ 

μακιματα με λιγότερεσ μονάδεσ ECTS κα αντιςτοιχοφνται με το μικρότερο δυνατό 

βακμό ςε κάκε κατθγορία. Για παράδειγμα, αν οι ECTS μονάδεσ των μακθμάτων 

κυμαίνονται από 5 ωσ 10, ο βακμόσ 1 (Α) του Πανεπιςτθμίου τθσ Σςεχίασ κα 

αντιςτοιχείται με το βακμό 10 ςτο Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο για μάκθμα με 8-10 

μονάδεσ ECTS και με το βακμό ςτο Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο 9 για μάκθμα με 5-7 

μονάδεσ ECTS. 

 


