EΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LLP/ERASMUS
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Προγράµµατος LLP/ERASMUS
Της Ιατρικής Σχολής του Α.Π. έχει ως πλαίσιο του τον οδηγό ERASMUS, τους
Νόµους, τα ∆ιατάγµατα και αποφάσεις που αφορούν στο Πρόγραµµα
LLP/ERASMUS και έχει στόχο να εξειδικεύσει και να διευκρινίσει συγκεκριµένα
σηµεία τους. Ο φοιτητής που ενδιαφέρεται να συµµετάσχει στις ανταλλαγές του
προγράµµατος οφείλει πριν από όλα να έχει µελετήσει καλά τον οδηγό
LLP/ERASMUS (www.eurep.auth.gr), στον οποίο βασίζεται ο παρών εσωτερικός
κανονισµός.

Α. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ι. ∆ιαδικασίες πριν την επιλογή
Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές αφού συµπληρώσουν την αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος on-line θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την καταθέσουν ή να την
αποστείλουν ταχυδροµικώς στο Τµήµα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
(ΤΕΕΠ) µέχρι την ηµεροµηνία λήξης (σφραγίδα ταχυδροµείου) που ορίζεται από το
ΤΕΕΠ µαζί µε τα ακόλουθα:
εκτυπωµένη την on-line αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
επίσηµη αναλυτική βαθµολογία (πιστοποιητικό Γραµµατείας για
προπτυχιακούς φοιτητές), βεβαίωση σπουδών (για µεταπτυχιακούς φοιτητές,
υποψήφιους διδάκτορες)
3. σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο να αναφέρονται και οι λόγοι
εκδήλωσης ενδιαφέροντος συµµετοχής στο πρόγραµµα LLP/ERASMUS
(υπόδειγµα βιογραφικού υπάρχεi στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ www.eurep.gr)
4. φωτοτυπία πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας ή βεβαίωση
παρακολούθησης ξένης γλώσσας (εφόσον παρακολουθούν ακόµη µαθήµατα
γλώσσας σε φροντιστήριο, ιδιαίτερα µαθήµατα κτλ). Ως επαρκές επίπεδο
γλωσσικής ικανότητας ορίζεται το επίπεδο τουλάχιστο first Certificate για την
Αγγλική γλώσσα και Β1 για τις άλλες γλώσσες.

1.
2.

Τα πανεπιστήµια µε τα οποία συνεργάζεται η Ιατρική Σχολή, τις ιστοσελίδες των
Πανεπιστηµίων καθώς και όλες οι λεπτοµέρειες της υποβολής της αίτησης
µπορούν να τα βρουν οι φοιτητές στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ
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ΙΙ. Κριτήρια Επιλογής
1. Έτος σπουδών. Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές των τελευταίων ετών.
Κατ΄εξαίρεσιν, το School of Bioscience του Πανεπιστηµίου του Cardiff, Wales,
UK, δέχεται φοιτητές µόνο των εξαµήνων 3-6.
2. Ακαδηµαϊκή επίδοση. Η ακαδηµαϊκή επίδοση καθορίζεται από το άθροισµα των
ECTS συν το άθροισµα των βαθµολογιών των µαθηµάτων στα οποία έχουν
εξετασθεί επιτυχώς.
3. Γνώση της γλώσσας του Ιδρύµατος Υποδοχής. Πρέπει να αποδεικνύεται από
πιστοποιητικό ή, εφόσον ο φοιτητής παρακολουθεί µαθήµατα, από σχετική
βεβαίωση.
4. Κίνητρα συµµετοχής του υποψηφίου. ∆ιαπιστώνονται από το βιογραφικό και τη
συνέντευξη. Η συνέντευξη µπορεί να γίνει µεµονωµένα από κάθε συντονιστή
συµφωνία ή από όλα τα µέλη της Επιτροπής για όλους του υποψηφίους σε
ειδική κοινή συνεδρίαση, σύµφωνα µε απόφαση της Επιτροπής
5. Επίπεδο σπουδών (διδακτορικό, µεταπτυχιακό, προπτυχιακό)
Τα κριτήρια θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής

ΙΙΙ. Πως γίνεται η επιλογή
Στην on-line αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τριών
(3) κατά σειρά προτεραιότητας πανεπιστηµίων υποδοχής, τα οποία συµπληρώνονται
από τον φοιτητή.
Οι αιτήσεις όταν συγκεντρωθούν, στέλνονται από το Τµήµα Ευρωπαικών
Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων στην Ιατρική Σχολή. Ο ακαδηµαϊκά υπεύθυνος της
Ιατρικής Σχολής και οι συντονιστές των συµφωνιών µε τα πανεπιστήµια υποδοχής
(δηλ. οι καθηγητές που έχουν συνάψει τις συνεργασίες µε τα Ιδρύµατα Υποδοχής)
κάνουν την κατάταξη βάσει των παραπάνω κριτηρίων, µε εξής σειρά προτεραιότητας.
1. Να πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια ικανοποιητικής γνώσης της γλώσσας
του ιδρύµατος υποδοχής, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό.
Φοιτητές που δεν πληρούν τα κριτήρια επάρκειας γλώσσας αποκλείονται από
την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
2. Άθροισµα ECTS µονάδων και βαθµολογίας των µαθηµάτων στα οποία έχουν
εξετασθεί επιτυχώς.
3. Επί ισοβαθµίας, λαµβάνονται υπόψη: α) η σειρά επιλογής των πανεπιστηµίων
υποδοχής, όπως αυτή καθορίζεται από την φοιτητή στην αίτησή του, και β) το
βιογραφικό και η συνέντευξη.
Σηµείωση: Οι φοιτητές των µεγαλυτέρων ετών έχουν προτεραιότητα. Ως εκ
τούτου, αν για κάποια πανεπιστήµια υποδοχής οι υποψήφιοι του Στ΄ έτους είναι
ίσοι ή περισσότεροι από τις διαθέσιµες θέσεις, αυτοί έχουν προτεραιότητα στην
κάλυψη των θέσεων, ακόµη και αν συγκεντρώνουν µικρότερη βαθµολογία στο
κριτήριο 2.
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Για την τελική κατάταξη και επιλογή των φοιτητών αποκλειστικά υπεύθυνος
θεωρείται ο συντονιστής της Σχολής, ο οποίος αφού συγκεντρώσει τις αξιολογήσεις
όλων των συντονιστών συµφωνιών της Σχολής και αποκτήσει σφαιρική γνώση της
αξιολόγησης των συντονιστών συµφωνιών, των προσόντων και προτιµήσεων όλων
των υποψηφίων και προβαίνει στην τελική αξιολογική κατάταξη και επιλογή.
Τα αποτελέσµατα της επιλογής αποστέλλονται στο ΤΕΕΠ και ανακοινώνονται στην
Ιατρική Σχολή.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το αν έχουν επιλεγεί από την
ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ, στους πίνακες ανακοινώσεων της Ιατρικής Σχολής καθώς και
από τους ακαδηµαϊκά υπεύθυνους ή συντονιστές συµφωνιών (µετά από ένα µήνα
περίπου από τη λήξη της προθεσµίας των αιτήσεων).
Επίσης, θα ενηµερωθούν µε e-mail από το ΤΕΕΠ για τη διαδικασία που θα
ακολουθήσει µετά την επιλογή τους.

IV. Γενικές πληροφορίες
Για την σωστή επιλογή των Πανεπιστηµίων θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές να
γνωρίζουν τα εξής:
Μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Υποδοχής που
ενδιαφέρονται για να εκδηλώσουν ενδιαφέρoν, ώστε να ενηµερωθούν για τις
προθεσµίες υποβολής της αίτησής τους, το πρόγραµµα σπουδών τους και
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θεωρείται σηµαντική για το Ίδρυµα Υποδοχής.
Για τη σωστή συµπλήρωση των µηνών στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
πρέπει να ανατρέξουν στη λίστα µε τα συνεργαζόµενα πανεπιστήµια. Στο τέλος κάθε
ιδρύµατος υπάρχει το σύνολο των µηνών (οι φοιτητοµήνες αναφέρονται στη στήλη
Outgoing Duration) και το σύνολο των φοιτητών, στη στήλη Outgoing Number.
Σε όλα τα πανεπιστήµια τα µαθήµατα γίνονται στη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Για
αυτό, βασική προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι φοιτητές ERASMUS να γνωρίζουν
τη γλώσσα της χώρας που θα επιλέξουν. Κάποια πανεπιστήµια προσφέρουν
ορισµένα µαθήµατα στην Αγγλική Γλώσσα και αυτά είναι επί του παρόντος στις
εξής χώρες: Πρώην Ανατολικές χώρες, Σκανδιναβία, Ισλανδία, καθώς και το
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea του Bilbao, Spain.

V. Εγγραφή στο ίδρυµα υποδοχής
Οι φοιτητές θα πρέπει να συµπληρώσουν και να υποβάλουν:
1)

Student Application Form

Τις αιτήσεις των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων που αφορούν στην αποδοχή και
στέγασή των φοιτητών (application form και accommodation form) βρίσκονται από
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τις ιστοσελίδες των πανεπιστηµίων που έχουν επιλεγεί. Οι αιτήσεις πρέπει να
υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του κάθε Πανεπιστηµίου και στη
συνέχεια να εκτυπωθούν και να σταλούν άµεσα στο Ίδρυµα υποδοχής µε fax και
ταχυδροµικώς, ανάλογα µε τη προθεσµία του κάθε Πανεπιστηµίου (Κατάσταση µε
τις ιστοσελίδες και τις προθεσµίες των Πανεπιστηµίων βρίσκεται αναρτηµένη στο
Τµήµα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και στην ιστοσελίδα του
Τµήµατος). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έντυπης υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
οι έντυπες αιτήσεις πρέπει να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του κάθε Πανεπιστηµίου
του εξωτερικού ή, εφόσον δεν υπάρχει, να εκτυπωθεί η κοινή αίτηση στην αγγλική
γλώσσα (student application form) από την ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ του Α.Π.Θ.
http://www.eurep.auth.gr/ .
2)

Learning Agreement

Οι αιτήσεις (application forms) θα πρέπει να στέλνονται µαζί µε τη Learning
Agreement (Συµφωνία Σπουδών), δηλαδή το πρόγραµµα µαθηµάτων που επιθυµεί
να παρακολουθήσει ο φοιτητής στο Ίδρυµα Υποδοχής συµπληρωµένα από τον ίδιο.
Σε περίπτωση που ο δικτυακός τόπος του πανεπιστηµίου του εξωτερικού δεν έχει το
έντυπο «Learning Agreement» µπορεί ο φοιτητής να το κατεβάσει από το δικό
µας πανεπιστήµιο. Τα µαθήµατα που θα συµπληρωθούν θα πρέπει να αντιστοιχούν
σε 20 ECTS µονάδες για ένα τρίµηνο, σε 30 ECTS µονάδες για ένα εξάµηνο και σε
60 ECTS µονάδες για ένα έτος.
•

•

•

•

•

Επειδή τα µαθήµατα που περιέχει η Learning agreement που υπογράφεται
πριν από την αναχώρηση του εξερχόµενου φοιτητή αναγνωρίζονται
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την επιστροφή του φοιτητή, θα πρέπει ο συντονιστής
συµφωνίας να δώσει ιδιαίτερη προσοχή την επιλογή των µαθηµάτων από τον
φοιτητή.
H learning agreement πρέπει να περιέχει µόνο µαθήµατα του 3µήνου ή
6µήνου ή έτους σπουδών κατά το οποίο µεταβαίνει ο φοιτητής στο εξωτερικό,
καθώς, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιτροπής ERASMUS του Α.Π.Θ. «Οι
φοιτητές δεν επιτρέπεται να παίρνουν µαθήµατα που έχουν ήδη
παρακολουθήσει». Επιπλέον, δεν µπορούν να πάρουν µαθήµατα, υποχρεωτικά
ή επιλεγόµενα, εποµένων ετών.
Αν για να συµπληρωθούν τα ECTS που καθορίζονται από τον οδηγό
ERASMUS (για 3µηνο 20 ECTS, για 6µηνο 30 ECTS, για έτος 60 ECTS),
απαιτούνται επιπλέον µαθήµατα, η συµφωνία µπορεί να συµπληρώνεται µε
επιλεγόµενα µαθήµατα του τρέχοντος ή προηγουµένων 6µήνων.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου τα ξένα πανεπιστήµια έχουν πολύ ιδιαίτερο
πρόγραµµα και δεν µπορούν να καλυφθούν µε τα υποχρεωτικά µαθήµατα του
τρέχοντος 3-, 6-, 12-µήνου µπορεί να γίνουν δεκτά µαθήµατα προηγουµένων
εξαµήνων, σε περιορισµένο αριθµό, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον υπεύθυνο
καθηγητή της σχολής µας, και να συµπληρωθεί η συµφωνία µε µαθήµατα
επιλογής.
Προϋπόθεση για τη σωστή επιλογή των µαθηµάτων της συµφωνίας είναι η
γνώση των προγραµµάτων σπουδών των πανεπιστηµίων υποδοχής. Το
περιεχόµενο του µαθήµατος κορµού που επιλέγει ο φοιτητής πρέπει να έχει
ανάλογο περιεχόµενο µε το αντίστοιχο µάθηµα της Σχολής µας, αλλά δεν
είναι απαραίτητο να είναι ταυτόσηµο.
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•

•

Υπεύθυνη για την έγκριση των προγραµµάτων των ξένων πανεπιστηµίων µε
τα οποία συνεργάζεται η Ιατρική Σχολή είναι η Επιτροπή Προγράµµατος
LLP/ERASMUS της Ιατρικής Σχολής.
Στη learning agreement πρέπει να αναγράφονται τα ECTS, όπως αυτά
καθορίστηκαν από το ίδρυµα υποδοχής.

Η Learning Agreement θα πρέπει να είναι εγκεκριµένη δηλαδή υπογεγραµµένη
πρώτα από τον υπεύθυνο καθηγητή του προγράµµατος (Departmental Coordinator)
και έπειτα από την προϊσταµένη του Τµήµατος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων (Institutional Coordinator). Το ίδιο ισχύει και για ενδεχόµενες
µεταβολές που θα γίνουν µετά τη µετάβαση στο ίδρυµα υποδοχής.
Συνοδευτικά, θα αποστέλλεται επίσηµη αναλυτική βαθµολογία, εφόσον ζητείται από
το Ίδρυµα Υποδοχής, µεταφρασµένη και επικυρωµένη (Transcript of Records) καθώς
και βεβαίωση της ΤΕΕΠ µας όπου αναφέρεται ότι ο φοιτητής έχει επιλεγεί να
συµµετάσχει στο πρόγραµµα ERASMUS. ∆εν πρέπει ο φοιτητής να αναχωρήσει
για το εξωτερικό εάν δεν εξασφαλίσει την αποδοχή του από το Ίδρυµα Υποδοχής
και τις απαραίτητες υπογραφές στη Συµφωνία Σπουδών/Learning Agreement.
Φωτοαντίγραφα της αίτησης και της Συµφωνίας Σπουδών (Learning Agreement)
κατατίθενται στον συντονιστή συµφωνίας.

VI. ∆ιαµονή του φοιτητή στο ίδρυµα υποδοχής
Ο κάθε φοιτητής είναι υπεύθυνος για τις συνεννοήσεις που αφορούν στη στέγασή
του από τα Πανεπιστήµια υποδοχής (υπογραφή συµφωνητικών, προκαταβολή
στέγασης κτλ.). Για περισσότερες λεπτοµέρειες µπορεί να ανατρέξει στον Οδηγό
ERASMUS του ΤΕΕΠ του Α.Π.Θ.
Σε περίπτωση που δεν θα µετακινηθεί ο φοιτητής µε το πρόγραµµα για
οποιοδήποτε λόγο θα πρέπει να ενηµερώσει εγγράφως τον υπεύθυνο καθηγητή, το
ΤΕΕΠ µας και το Ίδρυµα Υποδοχής το συντοµότερο δυνατόν.

VII. Χορήγηση υποτροφίας
Η διαδικασία και τα έντυπα που αφορούν τη χορήγηση υποτροφίας από το ΙΚΥ
αναφέρονται λεπτοµερώς στον οδηγό του ΤΕΕΠ
Η υποτροφία που χορηγείται έχει διάρκεια µόνο για όσο χρόνο αναγράφεται στη
σύµβαση και µπορεί να κυµαίνεται από τρεις έως δώδεκα µήνες.
Ο φοιτητής έχει δυνατότητα παράτασης της παραµονής του στο εξωτερικό
εφόσον ένα µήνα τουλάχιστον πριν την ολοκλήρωση της εγκεκριµένης περιόδου
ERASMUS εκεί:
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α) έχει εξασφαλίσει την έγγραφη έγκριση του Ιδρύµατος Υποδοχής
β)
έχει
υποβάλει
αίτηση
στο
Ίδρυµα
Προέλευσης
γ) η παράταση ακολουθεί αµέσως την τρέχουσα περίοδο ERASMUS χωρίς κενό (οι
διακοπές και οι περίοδοι που κλείνει το Πανεπιστήµιο δεν θεωρούνται «κενά»)
δ) το Ίδρυµα Προέλευσης διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηµατοδότηση
της παράτασης. Σε καµία περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένης της παράτασης, η
περίοδος της κινητικότητας δεν θα ξεπερνά το τέλος της συµβατικής περιόδου,
δηλαδή την 30η Σεπτεµβρίου τρέχοντος έτους.
Παράταση της υποτροφίας µπορεί να δοθεί στους φοιτητές εφόσον απαιτείται από το
πρόγραµµα σπουδών που έχουν επιλέξει, βρίσκει σύµφωνους το Ίδρυµα Προέλευσης
(έγγραφο υπεύθυνου καθηγητή) και Υποδοχής (έγγραφο του Ιδρύµατος Υποδοχής
που να πιστοποιεί ότι η παρουσία και επίδοση στα µαθήµατα ήταν ικανοποιητική),
ώστε να δικαιολογείται η παράταση παραµονής συµπληρώνεται ειδικό έντυπο από το
Τµήµα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων.

Σε ποιες περιπτώσεις επιστρέφεται το ποσό της υποτροφίας
Οι φοιτητές που είναι υποψήφιοι για υποτροφία του προγράµµατος LLP/ΕRASMUS
θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν όλο το
ποσό ή µέρος της υποτροφίας τους, σύµφωνα µε τη σύµβαση του ΙΚΥ που
υπογράφουν, στην περίπτωση που:
1) ∆εν παρακολουθήσουν στο Ίδρυµα Υποδοχής τα µαθήµατα που έχουν επιλέξει και
δηλώσει.
2) ∆εν υποστούν τις προβλεπόµενες δοκιµασίες (εξετάσεις ή άλλες µορφές
αξιολόγησης) στα ανωτέρω µαθήµατα.
Σηµειώνεται ότι κατά την επιστροφή είναι απαραίτητη η προσκόµιση βεβαίωσης
συµµετοχής στις εξετάσεις ή κάθε άλλη µορφή αξιολόγησης για το σύνολο των
µαθηµάτων που έχουν επιλέξει.
3) Επιστρέψουν νωρίτερα από την προκαθορισµένη ηµεροµηνία που δήλωσαν στην
αίτηση-δήλωση, γιατί ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα σπουδών τους. Στην περίπτωση
αυτή η διάρκεια παραµονής υπολογίζεται σύµφωνα µε την ηµεροµηνία άφιξης στο
Ίδρυµα Υποδοχής, που αναφέρεται στο Confidential Supervisor's Report.
Το Α.Π.Θ. µε απευθείας επικοινωνία µε το Πανεπιστήµιο Υποδοχής στο εξωτερικό
έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ακριβώς το χρόνο παραµονής. Έτσι, µετά από έλεγχο,
δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε να επιστραφεί µέρος ή το σύνολο της υποτροφίας,
επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι της σύµβασης που έχει υπογραφεί, δηλαδή ο φοιτητής
δεν έχει παραµείνει στο εξωτερικό όσο χρόνο αναγράφει η σύµβασή του, δεν έχει
παρακολουθήσει και εξετασθεί /αξιολογηθεί στα µαθήµατα που έχει δηλώσει στην
αίτησή του ή δεν έχει προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (confidential
report, βαθµολογία).
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VIII. Ακαδηµαϊκή αναγνώριση
Οι υπότροφοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό
αναγνωρίζεται πλήρως.
Τα µαθήµατα, το πρόγραµµα σπουδών κτλ. στο εξωτερικό είναι θέµατα αρµοδιότητας
του ακαδηµαϊκού υπευθύνου του προγράµµατος και πρέπει να καθορισθούν ΠΡΙΝ
την αναχώρησή τους.
Στο τέλος κάθε περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, το Ίδρυµα Υποδοχής πρέπει να
παράσχει στο φοιτητή και στο Α.Π.Θ. πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι τηρήθηκε
η «Learning Agreement» (Συµφωνία Σπουδών) και να αποστείλει αναλυτικές
καταστάσεις των αποτελεσµάτων.
Η αναγνώριση των διδακτικών µονάδων ECTS credits και του χρόνου σπουδών των
διακινουµένων φοιτητών γίνεται από τη Γ.Σ. του Τµήµατος στο οποίο ανήκει ο
φοιτητής, ακόµη και στις περιπτώσεις µετακινουµένων φοιτητών µέσω ανταλλαγής
άλλου Τµήµατος, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων βαθµολογίας που θα
προσκοµίσει ο φοιτητής ή θα αποστείλει το Ίδρυµα Υποδοχής.
Η συµµετοχή Τµήµατος στο πρόγραµµα συνεπάγεται τη δέσµευσή του για την
αυτόµατη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές πραγµατοποιούν στο εξωτερικό
και δηλώνουν ΠΡΙΝ την αναχώρησή τους στην αίτηση-δήλωση του ΙΚΥ και στη
«Learning Agreement» (Συµφωνία Σπουδών).
Με βάση τον οδηγό προγράµµατος ERASMUS και τον οδηγό ECTS «Η
αναγνώριση της περιόδου φοίτησης/άσκησης και της βαθµολογίας των µαθηµάτων που
περιέχονται στη learning agreement είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Αυτή αποτελεί ευθύνη του
συντονιστή της Σχολής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση των µαθηµάτων
των εισερχοµένων Ελλήνων φοιτητών (Φύλλο αναγνώρισης –Proof of Recognition +
Learning Agreement) και φροντίζει µετά την πλήρη αναγνώριση (δηλαδή την ονοµασία
των αναγνωρισµένων µαθηµάτων µε τις πιστωτικές µονάδες, και τη βαθµολογία), για
την επικύρωση από το εκάστοτε ∆.Σ. ή και τη Γ.Σ. του Τµήµατός. Αυτή καταχωρείται
από τις γραµµατείες και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στο Τ.Ε.Ε.Π.” Όπως αναφέρεται
ρητά στις Οδηγίες του ECTS, «a student should not be asked to negotiate
academic recognition with individual academic staff members. ∆ηλαδή δεν πρέπει
ο φοιτητής (ή ο Συντονιστής Συµφωνία ή η Σχολή) να διαπραγµατεύεται την
ακαδηµαϊκή αναγνώριση µε µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού». Κατά συνέπεια, η
αναγνώριση της περιόδου του µαθήµατος και της βαθµολογίας θα γίνεται από τον
Συντονιστή της Σχολής (κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή της συµφωνίας) ή τον
Συντονιστή Συµφωνίας, θα επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής
Σχολής, και θα αποστέλλεται στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Σπουδών του Α.Π.Θ. ∆εν
απαιτείται να προηγηθεί συζήτηση και έγκριση του υπεύθυνου για το µάθηµα
καθηγητή της Σχολής µας, ο οποίος, ωστόσο, µπορεί να ενηµερώνεται εγγράφως.
Αναφορικά µε την αναγνώριση της βαθµολογίας, εκ του κανονισµού η Σχολή είναι
υποχρεωµένη να αποδεχθεί τη βαθµολογία που αποστέλλεται από τα πανεπιστήµια
υποδοχής, χωρίς εξαιρέσεις. Η προβιβάσιµη βαθµολογία του πανεπιστηµίου
υποδοχής θα πρέπει να ανάγεται σε βαθµούς 5-10. Το excellent ή Α, το οποίο γενικά
αντιστοιχεί σε 9 – 10.
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Με την επιστροφή του φοιτητή η γραµµατεία της Ιατρικής Σχολής εκδίδει
πιστοποιητικό που βεβαιώνει για κάθε µάθηµα που ο φοιτητής επέλεξε,
παρακολούθησε και εξετάστηκε στο εξωτερικό, ότι το µάθηµα αυτό έτυχε
αναγνώρισης καθώς και τις πιστωτικές µονάδες που έλαβε και την βαθµολογία του
(πιστοποιητικό αναγνώρισης µαθηµάτων).
Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο έγγραφο και πρέπει να διαβιβάζεται στο
ΤΕΕΠ προκειµένου να τοποθετηθεί στον φάκελο του φοιτητή).
Επισηµαίνεται ότι οι φοιτητές, για το διάστηµα που είναι φοιτητές ERASMUS, θα
αναγράφουν στη δήλωση µαθηµάτων του εξαµήνου τους τίτλους µαθηµάτων που
έχουν επιλέξει για να παρακολουθήσουν στο ξένο Ίδρυµα και µόνον αυτούς.
Οι φοιτητές που φεύγουν µε Ερασµιακή υποτροφία έχουν δικαίωµα να δώσουν
εξετάσεις µόνο σε όσα µαθήµατα έχουν παρακολουθήσει σε προηγούµενα εξάµηνα,
οπότε αν γυρίζουν πριν την εξεταστική να µπορούν να συµµετέχουν στις εξετάσεις.

IX. Λοιπά θέµατα
Υπεύθυνοι για την εφαρµογή του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του
Προγράµµατος ERASMUS της Ιατρικής Σχολής είναι η Επιτροπή ERASMUS, η
οποία απαρτίζεται από τον Συντονιστή της Ιατρικής Σχολής, που ορίζεται µε
απόφαση του ∆.Σ. της Σχολής, και από τους Συντονιστές των συµφωνιών, δηλαδή τα
µέλη ∆ΕΠ που έχουν συνάψει συµφωνίες µε τα πανεπιστήµια του εξωτερικού.
Σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιτροπής της ERASMUS του Α.Π.Θ. οι υποχρεώσεις
του Συντονιστή της Σχολής είναι οι παρακάτω:
•
•
•
•
•

Συγκεντρώνει και διαβιβάζει τις αιτήσεις των φοιτητών στους Συντονιστές των
συµφωνιών του Τµήµατός του.
Κοινοποιεί τα αποτελέσµατα επιλογής (σε συνεργασία µε τους Συντονιστές
συµφωνιών) βάση κριτηρίων στο ΤΕΕΠ.
Αντικαθιστά τους Συντονιστές συµφωνιών σε περίπτωση απουσίας τους (για
υπογραφές σε έντυπα φοιτητών Erasmus).
Είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση των µαθηµάτων των εισερχοµένων Ελλήνων
φοιτητών (Φύλλο αναγνώρισης –Proof of Recognition + Learning Agreement).
Φροντίζει µετά την πλήρη αναγνώριση (δηλαδή την ονοµασία των
αναγνωρισµένων µαθηµάτων µε τις πιστωτικές µονάδες, και τη βαθµολογία), για
την επικύρωση από το εκάστοτε ∆.Σ. ή και τη Γ.Σ. του Τµήµατός. Αυτή
καταχωρείται από τις γραµµατείες και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στο Τµήµα
Ε.Ε.Π.

Η Γραµµατεία της Ιατρικής Σχολής:
• Φροντίζει τα πάντα να αναγράφονται στο Παράρτηµα ∆ιπλώµατος. Γίνεται
µεταφορά των πιστωτικών µονάδων, που έχει επιτύχει ο φοιτητής στο επίσηµο
πρόγραµµα σπουδών, και στη συνέχεια στο Παράρτηµα ∆ιπλώµατος για λόγους
συσσώρευσης και ΌΧΙ ως πρόσθετες πιστωτικές µονάδες
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•

•

Φροντίζει, επίσης, ώστε όλα τα Transcript of Records (µε ECTS, ECTS grading ,
local grade) των Ευρωπαίων φοιτητών που φεύγουν για τις πατρίδες τους, να
στέλνονται στις Γραµµατείες των Τµηµάτων και αυτές το στέλνουν ηλεκτρονικά
στο Τµήµα ΕΕΠ.
Είναι υπεύθυνη για τη σωστή εφαρµογή των πιστωτικών µονάδων των
µαθηµάτων και της έννοιας του φόρτου εργασίας, την αναλυτική περιγραφή
περιεχοµένου, µαθησιακών αποτελεσµάτων των µαθηµάτων και τη
δηµοσιοποίησή τους στα Ελληνικά και Αγγλικά στην ιστοσελίδα των Τµηµάτων.

Οι υποχρεώσεις των συντονιστών συµφωνιών είναι οι εξής:
• Συζητούν ο καθένας ξεχωριστά µε τον φοιτητή που ενδιαφέρεται να
πραγµατοποιήσει ένα τµήµα των σπουδών του µε υποτροφία ERASMUS σε ένα
από τα συµβαλλόµενα Παν/µια της Ευρώπης µε δική του συµφωνία.
• Εγκρίνουν το πρόγραµµα σπουδών στο εξωτερικό µε παρόµοια, συµπληρωµατικά
ή συναφή (similar, complementary ή coherent) µαθησιακά αποτελέσµατα µε το
πρόγραµµα σπουδών στο Ίδρυµα του. ∆εν είναι απαραίτητο το περιεχόµενο του
µαθήµατος που επιλέγει ο φοιτητής να έχει ακριβώς το ίδιο περιεχόµενο. Οι
φοιτητές δεν επιτρέπεται να παίρνουν µαθήµατα που έχουν ήδη
παρακολουθήσει.
• Εγκρίνουν και τροποποιούν η Learning Agreement.

Β. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Για τους εισερχόµενους φοιτητές ισχύουν όσα αναγράφονται στον οδηγό ERASMUS.
Τα µαθήµατα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας της
Ελληνικής γλώσσας είναι δυνατόν εισερχόµενοι φοιτητές που έχουν επιλέξει το ίδιο
µάθηµα να απαρτίζουν µια οµάδα που θα παρακολουθεί σε µία κλινική ή εργαστήριο
όπου ένα µέλος ∆ΕΠ προσφέρεται σε εθελοντική βάση να αναλάβει την εκπαίδευσή
τους στην Αγγλική γλώσσα. Η Επιτροπή θα εισηγηθεί στη Σχολή, ώστε η προσφορά
του µέλους ∆ΕΠ που εθελοντικά θα αναλάβει την εκπαίδευση των εισερχοµένων
φοιτητών στην Αγγλική γλώσσα να αναγνωρίζεται από τη Σχολή µε ειδικό
πιστοποιητικό που θα συνυπολογίζεται κατά την αξιολόγηση του µέλους ∆ΕΠ για
εξέλιξη.

