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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

Σχολή Μηχανικών 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

 

1. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν 

να παρακολουθήσουν μαθήματα σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με 

τα οποία το Ίδρυμα έχει συνάψει συνεργασία. 

 

2. Ο φοιτητής πρέπει να έχει την έγκριση από τον ακαδημαϊκό συντονιστή (departmental 

academic coordinator) του προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος σχετικά με την 

αντιστοιχία των μαθημάτων του Πανεπιστημίου υποδοχής με τα μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών. 

 

3. Η Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) υπογράφεται πριν την αναχώρηση του φοιτητή, 

ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια από τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί επιτυχώς 

στο ίδρυμα υποδοχής, θα αναγνωριστούν πλήρως, μετά από την επιστροφή του. 

 

4. H αντιστοιχία μεταξύ μαθήματος του Πανεπιστημίου υποδοχής και μαθήματος του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος αποφασίζεται από τον ακαδημαϊκά υπεύθυνο του 

μαθήματος του Τμήματος. 

 

5. Η περίοδος φοίτησης στο ίδρυμα υποδοχής της αλλοδαπής δύναται να κυμαίνεται από τρεις 

(3) έως δώδεκα (12) μήνες. 

 

6. Το ίδρυμα υποδοχής χορηγεί στον φοιτητή και στο Τμήμα αντίγραφο αναλυτικής 

βαθμολογίας (Transcript of Records) στο οποίο θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των 

μαθημάτων που είχαν συμφωνηθεί, θα αναγράφεται η βαθμολογία του φοιτητή καθώς και 

οι πιστωτικές μονάδες ECTS. Εάν απαιτείται, η βαθμολογία ανάγεται στο δεκαβάθμιο 

σύστημα και λαμβάνει τις πιστωτικές μονάδες του αντίστοιχου μαθήματος του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος. 

 

7. Κατά τη διάρκεια της απουσίας τους στο εξωτερικό οι φοιτητές δεν υποχρεούνται σε δήλωση 

μαθημάτων ενώ δεν δικαιούνται να εξεταστούν σε μαθήματα που διδάσκονται κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου που απουσιάζουν. Μπορούν να δηλώσουν και να εξεταστούν σε 

μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων εφόσον τα έχουν δηλώσει στο παρελθόν. 
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8. Η υποτροφία επιχορήγησης του κάθε φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές 

υπολογίζεται βάσει του κόστους διαβίωσης της κάθε χώρας και καθορίζεται από την Εθνική 

Μονάδα για το Erasmus+ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών). 

 

9. Ο φοιτητής πρέπει να διαθέτει πολύ καλή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα 

μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. 

 

10. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ καθώς και οι σχετικές διαδικασίες 

καθορίζονται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές πρέπει να επισκεφθούν τον 

ιστότοπο του Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ για να ενημερωθούν για τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής που ισχύουν κάθε φορά. 

 


