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Άρθρο 1 Τι είναι το πρόγραμμα 
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των 
δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια 
Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).  
Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι: 

• Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων 
• Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών 
• Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων 

πολιτικής  
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του 
προγράμματος Erasmus+. 
 

Άρθρο 2 Πώς συμμετέχει το Τμήμα 
2.1 Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 
συμμετέχει το πρόγραμμα στη δράση ΚΑ103 Κινητικότητα Φοιτητών και 
Προσωπικού μεταξύ Χωρών του Προγράμματος.  
Πιο συγκεκριμένα συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις: 

Ι. Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές (Student Mobility for Studies – SMS) 
ΙΙ. Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (Student Mobility for Placement 
– SMP) 
ΙΙΙ. Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία (Mobility for Teaching Assignments 
- STA) 
ΙV.  Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση (Staff Mobility for Training - STT) 

2.2. Το Τμήμα συμμετέχει στις δράσεις του προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Τμήματος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
2.3. Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) απονεμήθηκε στο 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για την περίοδο 2021-2027. 
(https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2021/03/map20210329.KBS155584.pdf ) 
2.4. Ο κωδικός Erasmus+ για το ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι G THESSAL14.  
2.5. O Οδηγόs Erasmus+ για το 2022 (EN version 1, 24-11-2021) είναι διαθέσιμος 
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/iky-
items/item/download/6372_3061f7cc4aa92065b5968339dcbcb45b  
 

Άρθρο 3 Κινητικότητα Εξερχόμενων Φοιτητών για Σπουδές 
3.1. Δικαίωμα συμμετοχής 
Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι: 

• Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο 
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οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου 
επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι 
αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. 

• Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ 
• Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε 

Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 
151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη 
λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και 
επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του 
φοιτητή αντίστοιχα. 

3.2 Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα: 
α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) 
β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν 
γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, Σερβία, Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας 

3.2.1. Σημειώνεται ότι προκειμένου να υλοποιηθεί μετακίνηση για σπουδές 
είναι απαραίτητο να υπάρχει διμερής διιδρυματική συμφωνία (Inter Institutional 
Agreement) ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  και του Ιδρύματος 
Υποδοχής. 
3.3 Περίοδος μετακίνησης 

3.3.1. Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για Σπουδές: από 2 έως 
12 μήνες στο σύνολο κάθε κύκλου Σπουδών (1ος, 2ος, ή 3ος) 

3.3.2. H περίοδος αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματικά μια 
περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον προγραμματιστεί, και μπορεί να οργανωθεί με 
διαφορετικούς τρόπους: είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη είτε και οι δύο 
ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός ακολουθεί τους κανόνες χρηματοδότησης που 
αφορούν την κινητικότητα για σπουδές. 

3.3.3. Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί με φυσική παρουσία για σπουδές 
σε όλους τους κύκλους σπουδών, εφόσον έχει συμπληρώσει 60 διδακτικές μονάδες 
(ECTS). Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ 
μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της 
κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση). 
3.4 Κριτήρια επιλογής 
Τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για μετακίνηση Erasmus+ είναι τα ακόλουθα:  
  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) 

 

B2 (10 ΜΟΡΙΑ) 

C1 (20 ΜΟΡΙΑ) 

C2 (30 ΜΟΡΙΑ) 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ (Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ*10 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(0-40 
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ΜΟΡΙΑ) 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ(0-10 
ΜΟΡΙΑ) 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 1ΗΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ                           
(40 ΜΟΡΙΑ) 

2Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ                          
(10 ΜΟΡΙΑ) 

 
3.5 Διαδικασία υποβολής αίτησης 
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει την ηλεκτρονική συμπλήρωση και 
υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε περίοδο 
υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική πρόσκληση / προκήρυξη, δύο φορές / 
ακαδημαϊκό έτος (συνήθως Οκτώβριο και Απρίλιο), όπως ορίζει το Τμήμα Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
3.6 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής 
Τα αποτελέσματα κάθε πρόσκλησης / προκήρυξης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε.  
3.7 Απαραίτητα δικαιολογητικά  
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει εγκαίρως και ορθά 
συμπληρωμένα ο φοιτητής, εφόσον έχει επιλεγεί, τόσο στο ΔΙ.ΠΑ.Ε όσο και στο 
Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωση, βρίσκονται στην 
Ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-70010a6d1f63eb0c048 )  
3.8 Χρηματοδότηση 
Πληροφορίες για τα ποσά της χρηματοδότησης των φοιτητών καθώς και για ειδικές 
κατηγορίες χρηματοδότησης (πχ , ευπαθείς ομάδες, οικονομικά ασθενείς ομάδες, 
ΑΜΕΑ) αναρτώνται στην στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών (https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-70010a6d1f63eb0c048 ).  
3.9 Αναγνώριση μαθημάτων   

3.9.1. Μια από τις βασικές αρχές προγράµµατος ERASMUS+ είναι η 
µεταφορά διδακτικών µονάδων (ECTS) από το Ίδρυµα υποδοχής στο Ίδρυµα 
προέλευσης.  

3.9.2. Οι φοιτητές/ήτριες έχουν την ευθύνη και υποχρέωση να προτείνουν 
µαθήµατα προς αντιστοίχιση πριν από τη µετακίνηση. Η αντιστοίχιση γίνεται σε 
συνεργασία µε τους / τις Συντονιστές/τριες Erasmus+ του Τµήµατος. Οι διδακτικές 
µονάδες που θα δηλωθούν δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 30 ECTS ανά εξάµηνο ή 
60 ECTS ανά έτος.  

3.9.3. Στόχος του Προγράµµατος Erasmus+ για σπουδές δεν είναι η 
αντιστοίχιση µαθηµάτων ένα-προς-ένα, αλλά η αναγνώριση και µεταφορά του 
γενικού φόρτου εργασίας των φοιτητών / τριών. Είναι δυνατόν να αντιστοιχηθούν 
περισσότερα µαθήµατα του εξωτερικού µε ένα µάθηµα του Ιδρύµατος προέλευσης 
(ή και το αντίστροφο), υπό την προϋπόθεση ότι τα προς αντιστοίχιση µαθήµατα 
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έχουν ανάλογο φόρτο εργασίας (κατά προσέγγιση ισάριθµα ECTS) και καλύπτουν το 
ίδιο µαθησιακό περιεχόµενο.  

3.9.4 Οι φοιτητές/τριες κατά την επιστροφή τους στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. καταθέτουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία του Τμήματος, όπως περιγράφονται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-70010a6d1f63eb0c048), προκειμένου  
να αναγνωριστούν από τη Συνέλευση.  

3.9.5 Τα αναγνωρισµένα µαθήµατα µέσω του προγράµµατος Erasmus+ 
αναφέρονται στο Παράρτηµα ∆ιπλώµατος (Diploma Supplement) και οι διδακτικές 
τους µονάδες προσµετρώνται για την απόκτηση του πτυχίου του Τµήµατος. 

 

Άρθρο 4 Κινητικότητα Εξερχόμενων Φοιτητών για Πρακτική 
Άσκηση / After Placement 
4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 
Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι: 

• Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο 
οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου 
επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι 
αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. 

• Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ 
• Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε 

Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 
151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη 
λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και 
επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του 
φοιτητή αντίστοιχα. 

4.1.1. Προσφάτως Αποφοιτήσαντες Φοιτητές  / After Placement  
Προσφάτως Αποφοιτήσαντες Φοιτητές  έχουν δικαίωμα μετακίνησης με το 

Πρόγραμμα εντός του επόμενου  - μετά την ορκωμοσία τους - έτους (After 
Placement ). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση των φοιτητών στην 
κατηγορία των προσφάτως αποφοιτησάντων (After Placement) είναι η αίτηση για 
συμμετοχή στο Πρόγραμμα να προηγείται χρονικά της αίτησης για ορκωμοσία.   

4.1.2. Η μετακίνηση των προσφάτως αποφοιτησάντων φοιτητών (After 
Placement) πραγματοποιείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους 
φοιτητές που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση. 
4.2 Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα: 

α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) 
β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν 
γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας 
4.2.1. Σημειώνεται ότι προκειμένου να υλοποιηθεί μετακίνηση για Πρακτική 

Άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει διμερής διιδρυματική συμφωνία. 
4.3 Περίοδος μετακίνησης 
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Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ή After 
Placement: από 3 έως 12 μήνες στο σύνολο κάθε κύκλου Σπουδών (1ος, 2ος, ή 3ος) 
4.4 Κριτήρια επιλογής 
Τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για μετακίνηση Erasmus+ είναι τα ακόλουθα:  
  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) 

 

B2 (10 ΜΟΡΙΑ) 

C1 (20 ΜΟΡΙΑ) 

C2 (30 ΜΟΡΙΑ) 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ (Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ*10 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(0-40 
ΜΟΡΙΑ) 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ(0-10 
ΜΟΡΙΑ) 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 1ΗΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ                           
(40 ΜΟΡΙΑ) 

2Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ                          
(10 ΜΟΡΙΑ) 

 
4.5 Διαδικασία υποβολής αίτησης 
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση / After Placement προβλέπει 
την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική 
πρόσκληση / προκήρυξη δύο φορές / ακαδημαϊκό έτος (συνήθως Οκτώβριο και 
Απρίλιο), όπως ορίζει το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
4.6 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής 
Τα αποτελέσματα κάθε πρόσκλησης / προκήρυξης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε.  
4.7 Απαραίτητα δικαιολογητικά  
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει εγκαίρως και ορθά 
συμπληρωμένα ο φοιτητής, εφόσον έχει επιλεγεί, τόσο στο ΔΙ.ΠΑ.Ε όσο και στο 
Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωση, βρίσκονται στην 
Ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-70010a6d1f63eb0c048 ) 
4.8 Χρηματοδότηση 
Πληροφορίες για τα ποσά της χρηματοδότησης των φοιτητών καθώς και για ειδικές 
κατηγορίες χρηματοδότησης (πχ ευπαθείς ομάδες, οικονομικά ασθενείς ομάδες, 
ΑΜΕΑ) αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών (https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-70010a6d1f63eb0c048 ).  
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4.9 Αναγνώριση Πρακτικής Άσκησης  
4.9.1.  Η Πρακτική Άσκηση δηλώνεται ως µάθηµα επιλογής χωρίς βαθµό και 
αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Αν ο/η φοιτητής/ήτρια έχει ήδη πραγµατοποιήσει 
Πρακτική Άσκηση σε Φορέα στην Ελλάδα, τότε τα ECTS της Πρακτικής 
Άσκησης στο εξωτερικό αναγράφονται µόνο στο Παράρτηµα ∆ιπλώµατος. 
4.9.2 Η μετακίνηση των Προσφάτως Αποφοιτήσαντων Φοιτητών  / After  
Placement δεν αναγράφεται στο  Παράρτηµα ∆ιπλώµατος. 

 

Άρθρο 5. Κινητικότητα Εισερχόμενων Φοιτητών για Σπουδές  / 
Πρακτική Άσκηση   
5.1. Διαδικασίες εισερχομένων φοιτητών / Σπουδές 
5.1.1. Πριν την Κινητικότητα 
Όταν το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε. λάβει από τα 
συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια επιστολή ανακήρυξης ενός φοιτητή ως υποτρόφου 
για μετακίνηση στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης για σπουδές, στέλνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στον 
ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τον κανονισμό Erasmus+ του Πανεπιστημίου και 
ενημερώνει τους Ακαδημαϊκούς  Συντονιστές / τριες Erasmus+ του Τμήματος. Οι 
Συντονιστές έρχονται σε επαφή με τον φοιτητή και τον ενημερώνουν για το 
πρόγραμμα σπουδών, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο καθώς και για τα μαθήματα τα 
οποία διδάσκονται στα Αγγλικά. Σε συνεννόηση με τον φοιτητή και τον Ακαδημαϊκό 
Συντονιστή Erasmus+ του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, συντάσσεται η 
συμφωνία μάθησης (Learning Agreement) και στη συνέχεια υπογράφεται από τον 
φοιτητή και τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές των δύο Πανεπιστημίων και 
κατατίθεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε. καθώς και στη 
Γραμματεία του Τμήματος. 
5.1.2. Κατά τη διάρκεια της Κινητικότητας 
Με την άφιξή τους στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., οι εισερχόμενοι φοιτητές οφείλουν να προσέλθουν 
στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε., το οποίο έχει την ευθύνη, 
σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος της εγγραφής του φοιτητή, 
σύμφωνα με τον κανονισμό κινητικότητας του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, οι 
Ακαδημαϊκοί Συντονιστές / τριες του Τμήματος αναλαμβάνουν να ενημερώσου τον 
εισερχόμενο φοιτητή για ακαδημαϊκά θέματα να ξεναγήσουν τον φοιτητή στους 
χώρους του Τμήματος και να τον φέρουν σε επαφή με το δίκτυο ESN ΔΙ.ΠΑ.Ε. της 
Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης. Στη συνέχεια, παραπέμπουν τον φοιτητή στους 
διδάσκοντες των μαθημάτων που έχει επιλέξει. 
5.1.3. Μετά το τέλος της κινητικότητας 
Οι καθηγητές των μαθημάτων που παρακολούθησε και εξετάστηκε ο εισερχόμενος 
φοιτητής παραδίδουν τη βαθμολογία του μαθήματος (ηλεκτρονικώς ή εγγράφως) 
στους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές / τριες Erasmus+ του Τμήματος.  
Οι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές / τριες Erasmus+ του Τμήματος παραδίδουν τη 
βαθμολογία (κωδικός μαθήματος με αγγλική μετάφραση και αντιστοιχία μονάδων 
ECTS) στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία ετοιμάζει την αναλυτική βαθμολογία 
(Transcript of Records). H αποστολή της βαθμολογίας στο Πανεπιστήμιο και στον 
εισερχόμενο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταχυδρομικώς) είναι ευθύνη 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
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5.1.4. Οι εισερχόµενοι/ες φοιτητές/ήτριες έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τον καταστατικό χάρτη του προγράµµατος Erasmus+ και από 
την Τριµερή Συµφωνία Μάθησης (Learning Agreement) µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών. 
5.1.5. Ο µέγιστος αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS) που µπορούν να δηλώσουν 
και να παρακολουθήσουν οι εισερχόµενοι φοιτητές/ήτριες σε ένα ακαδηµαϊκό 
εξάµηνο ορίζεται από τον Κανονισµό του Τµήµατος προέλευσης του/της κάθε 
φοιτητή/ήτριας. 
5.1.6. Εισερχόµενοι φοιτητές/ήτριες Erasmus+ άλλων Τµηµάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες και να παρακολουθήσουν µαθήµατα του Τµήµατος  
Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας και Συτημάτων Πληροφόρησης.  
5.1.7. Για την παρακολούθηση των µαθηµάτων που δεν διδάσκονται στην αγγλική 
γλώσσα, οι εισερχόµενοι/ες φοιτητές/ήτριες που δεν γνωρίζουν την ελληνική 
οφείλουν να επικοινωνήσουν µε τον/την διδάσκοντα/ουσα κάθε µάθηµα 
προκειµένου να συζητήσουν τον τρόπο µελέτης και αξιολόγησής τους στο µάθηµα. 
Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης ορίζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα. 
Ενδεικτικά:  
(α) Ο/η φοιτητής/ήτρια µελετά κάποιο θέµα, συζητώντας µε τον/την 
διδάσκοντα/ουσα πάνω σε ορισµένη σχετική βιβλιογραφία ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα και εκπονεί είτε µια εκτενέστερη εργασία είτε κάποιες σύντοµες 
εργασίες υπό την εποπτεία του/της διδάσκοντα/ουσας ή/και  
(β) ο/η διδάσκων/ουσα προτείνει στο/στη φοιτητή/ήτρια µια βασική βιβλιογραφία 
για το µάθηµα και αναπτύσσει σε ειδικές συναντήσεις τις βασικές γραµµές του 
µαθήµατος µε στόχο ο/η φοιτητής/ήτρια να λάβει µέρος σε τελική γραπτή εξέταση 
στην αγγλική γλώσσα. 
5.2. Κινητικότητα Εισερχόμενων φοιτητών / Πρακτική Άσκηση 
Οι διαδικασίες κινητικότητας εισερχόμενων φοιτητών για πρακτική άσκηση είναι 
παρόμοιες με τις διαδικασίες κινητικότητας φοιτητών για σπουδές, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 5.1. 
 

Άρθρο 6. Κινητικότητα Εξερχόμενου προσωπικού για 
διδασκαλία / επιμόρφωση 
Η κινητικότητα του εξερχόμενου προσωπικού του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας 
Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης είτε για διδασκαλία είτε για 
επιμόρφωση ορίζεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε.  
Η διαδικασία, τα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς και τα απαιτούμενα έντυπα 
βρίσκονται αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε. https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-
3a12cb31dbff7e3c811  
 

Άρθρο 7. Κινητικότητα Εισερχόμενου προσωπικού για 
διδασκαλία / επιμόρφωση 
7.1. Όταν το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε. λάβει από τα 
συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια επιστολή ανακήρυξης ενός μέλους ΔΕΠ / ΕΔΙΠ / ΕΤΕΠ 
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ως υποτρόφου για μετακίνηση στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης  είτε για διδασκαλία είτε για επιμόρφωση, στέλνει όλα 
τα απαραίτητα έγγραφα στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τον κανονισμό 
Erasmus+ του Πανεπιστημίου και ενημερώνει τους Ακαδημαϊκούς  Συντονιστές / 
τριες Erasmus+ του Τμήματος. Οι Συντονιστές έρχονται σε επαφή με τον υποψήφιο 
για μετακίνηση από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και τον ενημερώνουν για το 
τα μαθήματα τα οποία μπορεί να διδάξει ή το επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα 
παρακολουθήσει και ορίζουν από κοινού το διάστημα κατά το οποίο θα τον 
υποδεχτεί το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης. Στη συνέχεια  συντάσσονται τα απαραίτητα έντυπα (Mobility 
Agreement) όπως ορίζει το ο κανονισμός Erasmus+ του Πανεπιστημίου και 
κατατίθενται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
7.2. Εισερχόµενο προσωπικό είτε για διδασκαλία είτε για επιμόρφωση άλλου ή / 
και συναφούς γνωστικού αντικείμενου μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες στο Τµήµα 
Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. 
7.3. Με την ολοκλήρωση της κινητικότητας δίνεται στον μετακινούμενο 
υπογεγραμμένη η Βεβαίωση Συμμετοχής (Certificate of Attendance). 
 

Άρθρο 8. Σύναψη Διιδρυματικών Συμφωνιών (InterInstitutional 
Agreements) 
8.1. Σύναψη διιδρυματικής συμφωνίας μπορεί να συναφθεί με Τμήματα ή Σχολές 
Ιδρυμάτων που βρίσκονται σε χώρες που ανήκουν στον Πανεπιστημιακό Χάρτη 
Εrasmus+, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 3.2.  
8.2. Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης έχει 
ως στόχο τη σύναψη διιδρυματικών συμφωνιών με Τμήματα και Σχολές 
Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής, με γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στα 
γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. 
8.3. Υπεύθυνοι για τη σύναψη νέων διιδρυματικών συμφωνιών είναι οι 
ακαδημαϊκοί συντονιστές / τριες Erasmus+ του Τμήματος. 
8.4. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναλαμβάνει στη 
συνέχεια την υπογραφή του εντύπου (IAA) σύμφωνα με τον Κανονισμό Erasmus+ 
του Ιδρύματος καθώς και την ενημέρωση του αρχείου Διιδρυματικών Συμφωνιών 
του Πανεπιστημίου. 


