
Erasmus+

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕRASMUS 2021-2027
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί τον παρόντα χάρτη στ...:

[Ονομασία ιδρύματος]

Πριν από την κινητικότητα
•	 Να	 διασφαλίζει	 ότι	 οι	 διαδικασίες	 επιλογής	 για	 τις	 δραστηριότητες	
κινητικότητας	είναι	δίκαιες,	διαφανείς,	συνεκτικές	και	τεκμηριωμένες.

•	 Να	δημοσιεύει	και	να	επικαιροποιεί	τακτικά	τον	κατάλογο	μαθημάτων	
στον	ιστότοπο	πολύ	πριν	από	την	έναρξη	των	περιόδων	κινητικότητας,	
έτσι	ώστε	 να	 υπάρχει	 διαφάνεια	 για	 όλα	 τα	 μέρη	 και	 να	 μπορούν	οι	
φοιτητές	 που	 συμμετέχουν	 στην	 κινητικότητα	 να	 κάνουν	 συνειδητές	
επιλογές	 σχετικά	 με	 τα	 εκπαιδευτικά	 προγράμματα	 που	 θα	
παρακολουθήσουν.

•	 Να	δημοσιεύει	και	να	επικαιροποιεί	τακτικά	πληροφορίες	σχετικά	με	το	
σύστημα	βαθμολόγησης	που	χρησιμοποιείται	και	τους	πίνακες	κατανομής	
βαθμολογίας	για	όλα	τα	προγράμματα	σπουδών.	Να	διασφαλίζει	ότι	οι	
σπουδαστές	λαμβάνουν	σαφείς	και	διαφανείς	πληροφορίες	σχετικά	με	
τις	διαδικασίες	αναγνώρισης	και	αντιστοίχησης	βαθμών.

•	 Να	 οργανώνει	 κινητικότητα	 με	 σκοπό	 τις	 σπουδές	 και	 τη	 διδασκαλία	
μόνο	στο	πλαίσιο	εκ	των	προτέρων	συμφωνιών	μεταξύ	των	ιδρυμάτων·	
αυτές	οι	συμφωνίες	καθορίζουν	τους	αντίστοιχους	ρόλους	και	ευθύνες	
των	μερών,	καθώς	και	τη	δέσμευσή	τους	όσον	αφορά	κοινά	κριτήρια	
ποιότητας	στο	πλαίσιο	της	επιλογής,	της	προετοιμασίας,	της	υποδοχής,	
της	 υποστήριξης	 και	 της	 συμπερίληψης	 	 των	 συμμετεχόντων	 στην	
κινητικότητα.	

•	 Να	 διασφαλίζει	 την	 καλή	 προετοιμασία	 των	 συμμετεχόντων	 σε	
εξερχόμενη	 κινητικότητα	 για	 τις	 δραστηριότητές	 τους	 στο	 εξωτερικό,	
συμπεριλαμβανομένης	της	μεικτής	κινητικότητας,	μέσω	της	ανάληψης	
δραστηριοτήτων	για	την	επίτευξη	του	αναγκαίου	επιπέδου	γλωσσικής	
επάρκειας	και	την	ανάπτυξη	των	διαπολιτισμικών	ικανοτήτων	τους.	

•	 Να	διασφαλίζει	ότι	η	κινητικότητα	των	φοιτητών	και	του	προσωπικού	
βασίζεται	σε	συμφωνία	μάθησης	για	 τους	φοιτητές	 και	σε	συμφωνία	
κινητικότητας	 για	 το	 προσωπικό,	 οι	 οποίες	 επικυρώνονται	 εκ	 των	
προτέρων	από	τα	ιδρύματα	ή	τις	επιχειρήσεις	αποστολής	και	υποδοχής	
και	τους	συμμετέχοντες		στην	κινητικότητα.	

•	 Να	 παρέχει	 ενεργή	 υποστήριξη	 στους	 συμμετέχοντες	 εισερχόμενης	
κινητικότητας	 καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	 διαδικασίας	 εξεύρεσης	
καταλύματος.		

•	 Να	παρέχει	συνδρομή	για	την	έκδοση	θεωρήσεων	visa,	όταν	απαιτείται,	
για	τους		εισερχόμενους	και	εξερχόμενους	φοιτητές	που	συμμετέχουν	
σε	πρόγραμμα	κινητικότητας.

•	 Να	παρέχει	συνδρομή	για	την	απόκτηση	ασφάλισης,	όταν	απαιτείται,	για	
τους	 εισερχόμενους	 και	 εξερχόμενους	 φοιτητές	 που	 συμμετέχουν	 σε	
πρόγραμμα	κινητικότητας.

•	 Να	 διασφαλίζει	 ότι	 οι	 φοιτητές	 γνωρίζουν	 τα	 δικαιώματα	 και	 τις	
υποχρεώσεις	τους	όπως	ορίζονται	στον	Χάρτη	Φοιτητή	Erasmus.

Το	Ίδρυμα	δεσμεύεται:

•	 Να	τηρεί	πλήρως	τις	αρχές	της	 ίσης	μεταχείρισης,	της	διαφάνειας	και	
της	ενσωμάτωσης	που	ορίζονται	στο	Πρόγραμμα	Erasmus+.

•	 Να	 διασφαλίζει	 δίκαιη	 και	 ισότιμη	 πρόσβαση	 και	 ευκαιρίες	 στους	
υφιστάμενους	 και	 δυνητικούς	 συμμετέχοντες	 από	 όλα	 τα	 κοινωνικά	
υπόβαθρα,	με	ιδιαίτερη	προσοχή	στην	ένταξη	των	ατόμων	με	λιγότερες	
ευκαιρίες.	

•	 Να	 διασφαλίζει	 πλήρη	 αυτόματη	 αναγνώριση	 όλων	 των	 πιστωτικών	
μονάδων	(με	βάση	το	ευρωπαϊκό	σύστημα	μεταφοράς	και	συσσώρευσης	
ακαδημαϊκών	μονάδων	—	ECTS)	που	έχουν	αποκτηθεί	για	τα	μαθησιακά	
αποτελέσματα	τα	οποία	επιτεύχθηκαν	 ικανοποιητικά	κατά	τη	διάρκεια	
περιόδου	 σπουδών/επιμόρφωσης	 στο	 εξωτερικό,	 καθώς	 και	 κατά	 τη	
διάρκεια	μεικτής	κινητικότητας.	

•	 Να	 μην	 επιβάλλει	 σε	 εισερχόμενους	 φοιτητές	 που	 συμμετέχουν	 σε	
πρόγραμμα	κινητικότητας	δίδακτρα	παρακολούθησης,	καθώς	και	τέλη	
εγγραφής,	 συμμετοχής	 σε	 εξετάσεις	 ή	 πρόσβασης	 σε	 εργαστήρια	 και	
βιβλιοθήκες,	 σε	 περίπτωση	 κινητικότητας	 βάσει	 του	 συστήματος	
μεταφοράς	πιστωτικών	μονάδων.

•	 Να	 διασφαλίζει	 την	 ποιότητα	 των	 δραστηριοτήτων	 κινητικότητας	 και	
των	προγραμμάτων	συνεργασίας	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	εφαρμογής	
και	της	υλοποίησης.

•	 Να	εφαρμόζει	τις	προτεραιότητες	του	Προγράμματος	Erasmus+:

•	λαμβάνοντας	 τα	 αναγκαία	 μέτρα	 για	 την	 εφαρμογή	 της	 διαχείρισης	
της	 ψηφιακής	 κινητικότητας	 σύμφωνα	 με	 τα	 τεχνικά	 πρότυπα	 της	
Πρωτοβουλίας	για	την	Ευρωπαϊκή	Κάρτα	Φοιτητή,

•	προωθώντας	 φιλικές	 προς	 το	 περιβάλλον	 πρακτικές	 σε	 όλες	 τις	
δραστηριότητες	που	σχετίζονται	με	το	Πρόγραμμα,

•	ενθαρρύνοντας	 τη	 συμμετοχή	 ατόμων	 με	 λιγότερες	 ευκαιρίες	 στο	
Πρόγραμμα.

•	προωθώντας	 τη	 συμμετοχή	 των	 πολιτών	 και	 ενθαρρύνοντας	 τους	
φοιτητές	και	το	προσωπικό	να	δραστηριοποιηθούν	ως	ενεργοί	πολίτες	
πριν,	κατά	τη	διάρκεια	και	μετά	τη	συμμετοχή	τους	σε	δραστηριότητες	
κινητικότητας	ή	προγράμματα	συνεργασίας.



Σφραγίδα  
 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας
•	 Να	 διασφαλίζει	 ισότιμη	 ακαδημαϊκή	 μεταχείριση	 και	 ποιότητα	 των	
υπηρεσιών	για	τους	εισερχόμενους	φοιτητές.

•	 Να	προωθεί	μέτρα	που	διασφαλίζουν	την	ασφάλεια	των	εξερχόμενων	
και	 εισερχόμενων	 φοιτητών	 που	 συμμετέχουν	 σε	 πρόγραμμα	
κινητικότητας.

•	 Να	εντάσσει	στην	ευρύτερη	φοιτητική	κοινότητα	και	στην	καθημερινή	
ζωή	 του	 ιδρύματος	 τους	 εισερχόμενους	 φοιτητές	 που	 συμμετέχουν	
σε	κινητικότητα.	Να	ενθαρρύνει	 τα	άτομα	αυτά	να	αναλάβουν	δράση	

ως	 πρεσβευτές	 του	 Προγράμματος	 Erasmus+	 και	 να	 μοιραστούν	 τις	
εμπειρίες	τους	σχετικά	με	την	κινητικότητα.

•	 Να	 προβλέπει	 κατάλληλες	 ρυθμίσεις	 καθοδήγησης	 και	
υποστήριξης	 για	 τους	 συμμετέχοντες	 σε	 πρόγραμμα	 κινητικότητας,	
συμπεριλαμβανομένων	 εκείνων	 που	 επιδιώκουν	 τη	 μεικτή	
κινητικότητα.

•	 Να	παρέχει	την	κατάλληλη	γλωσσική	υποστήριξη	στους	εισερχόμενους	
φοιτητές	που	συμμετέχουν	σε	πρόγραμμα	κινητικότητας.

•	 Να	διασφαλίζει	 ότι	 οι	 δραστηριότητες	συνεργασίας	συμβάλλουν	στην	
εκπλήρωση	της	στρατηγικής	του	ιδρύματος.

•	 Να	προωθεί	τις	ευκαιρίες	που	προσφέρουν	τα	προγράμματα	συνεργασίας	
και	να	παρέχει,	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	φάσης	υποβολής	αιτήσεων	και	
υλοποίησης,	σχετική	υποστήριξη	στο	προσωπικό	και	τους	φοιτητές	που	
ενδιαφέρονται	να	συμμετάσχουν	στις	εν	λόγω	δραστηριότητες.

•	 Να	διασφαλίζει	ότι	οι	δραστηριότητες	συνεργασίας	οδηγούν	σε	βιώσιμα	
αποτελέσματα	και	ότι	ο	αντίκτυπός	τους	ωφελεί	όλους	τους	εταίρους.

•	 Να	ενθαρρύνει	τις	δραστηριότητες	αμοιβαίας	μάθησης	και	να	αξιοποιεί	
τα	αποτελέσματα	των	προγραμμάτων	κατά	τρόπο	που	θα	μεγιστοποιούν	
τον	αντίκτυπό	 τους	στα	άτομα,	στα	άλλα	συμμετέχοντα	 ιδρύματα	και	
στην	ευρύτερη	ακαδημαϊκή	κοινότητα.	

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

•	 Να	διασφαλίσει	ότι	η	μακροπρόθεσμη	στρατηγική	του	ιδρύματος	και	η	
συνάφειά	της	με	τους	στόχους	και	τις	προτεραιότητες	του	Προγράμματος	
Erasmus+	περιγράφονται	στη	δήλωση	πολιτικής	για	το	Erasmus.

•	 Να	 διασφαλίσει	 ότι	 οι	 αρχές	 του	 Χάρτη	 κοινοποιούνται	 επαρκώς	 και	
εφαρμόζονται	από	το	προσωπικό	σε	όλα	τα	επίπεδα	του	ιδρύματος.

•	 Να	χρησιμοποιεί	τις	κατευθυντήριες	γραμμές	του	ECHE	(πανεπιστημιακός	
Χάρτης	Erasmus)	και	της	αυτοαξιολόγησης	ECHE,	ώστε	να	διασφαλίζεται	
η	πλήρης	εφαρμογή	των	αρχών	αυτού	του	Χάρτη.

•	 Να	 προωθεί	 τακτικά	 δραστηριότητες	 που	 υποστηρίζονται	 από	 το	
Πρόγραμμα	Erasmus+,	μαζί	με	τα	αποτελέσματά	τους.

•	 Να	 παρουσιάζει	 τον	 Χάρτη	 και	 τη	 σχετική	 Δήλωση	 Πολιτικής	 του	
Erasmus	σε	περίοπτη	θέση	στον	ιστότοπο	του	Ιδρύματος	και	σε	όλους	
τους	άλλους	σχετικούς	διαύλους.	

Το ίδρυμα αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή του Χάρτη θα παρακολουθείται από την Εθνική Μονάδα/Υπηρεσία  Erasmus+ και ότι η 
παραβίαση των ανωτέρω αρχών και δεσμεύσεων μπορεί να οδηγήσει στην ανάκλησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά την κινητικότητα
•	 Να	 παρέχει	 στους	 εισερχόμενους	 φοιτητές	 που	 συμμετέχουν	
σε	 πρόγραμμα	 κινητικότητας	 και	 στα	 ιδρύματα	 αποστολής	 τους	
πιστοποιητικά	 αναλυτικής	 βαθμολογίας	 με	 πλήρη,	 ακριβή	 και	 έγκαιρη	
καταγραφή	των	μαθησιακών	αποτελεσμάτων,	στο	τέλος	της	περιόδου	
κινητικότητας.

•	 Να	 διασφαλίζει	 ότι	 όλες	 οι	 πιστωτικές	 μονάδες	 του	 συστήματος	
ECTS	που	έχουν	αποκτηθεί	για	τα	μαθησιακά	αποτελέσματα	τα	οποία	
επιτεύχθηκαν	 ικανοποιητικά	 κατά	 τη	 διάρκεια	 περιόδου	 σπουδών/
επιμόρφωσης	 στο	 εξωτερικό,	 καθώς	 και	 κατά	 τη	 διάρκεια	 μεικτής	
κινητικότητας,	 αναγνωρίζονται	 πλήρως	 και	 αυτομάτως	 όπως	 έχει	
συμφωνηθεί	 στη	 συμφωνία	 μάθησης	 και	 έχει	 επιβεβαιωθεί	 από	 το	
πιστοποιητικό	 αναλυτικής	 βαθμολογίας/το	 πιστοποιητικό	 πρακτικής	
άσκησης·	 να	 μεταφέρει	 τις	 εν	 λόγω	 πιστωτικές	 μονάδες	 χωρίς	
καθυστέρηση	στο	πιστοποιητικό	αναλυτικής	βαθμολογίας	του	φοιτητή,	
να	 τις	 συμπεριλάβει	 στο	 πτυχίο	 του	 φοιτητή	 χωρίς	 καμία	 πρόσθετη	

εργασία	ή	αξιολόγηση	του	φοιτητή	και	να	διασφαλίσει	 την	ανίχνευσή	
τους	 στο	 πιστοποιητικό	αναλυτικής	 βαθμολογίας	 του	φοιτητή	 και	 στο	
Παράρτημα	Διπλώματος.	

•	 Να	εξασφαλίζει	ότι	στον	τελικό	φάκελο	με	τα	επιτεύγματα	του	σπουδαστή	
θα	περιλαμβάνονται	οι	 ικανοποιητικά	ολοκληρωμένες	δραστηριότητες	
κινητικότητας	για	σπουδές	και/ή	για	περιόδους	πρακτικής	άσκησης	(το	
Παράρτημα	Διπλώματος	ή	ισοδύναμο).

•	 Να	ενθαρρύνει	και	να	στηρίζει	τους	συμμετέχοντες	στην	κινητικότητα,	
κατά	 την	 επιστροφή	 τους,	 ώστε	 να	 ενεργούν	 ως	 πρεσβευτές	 του	
Προγράμματος	 Erasmus+,	 να	 προωθούν	 τα	 οφέλη	 της	 κινητικότητας	
και	να	συμμετέχουν	ενεργά	στη	δημιουργία	κοινοτήτων	αποφοίτων.

•	 Να	διασφαλίζει	την	αναγνώριση	των	δραστηριοτήτων	του	προσωπικού	
για	διδασκαλία	και	επιμόρφωση,	που	πραγματοποίησε	κατά	τη	διάρκεια	
της	 περιόδου	 κινητικότητας,	 με	 βάση	 τη	 συμφωνία	 κινητικότητας	 και	
σύμφωνα	με	τη	στρατηγική	του	ιδρύματος.




