Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα:
■■ 
Προσδιορίστε

το πρόβλημά σας με σαφήνεια και ελέγξατε τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τη συμφωνία επιχορήγησης σας.

■■ Υπάρχουν

ορισμένα άτομα που εργάζονται στα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής, των
οποίων ο ρόλος είναι να βοηθούν τους φοιτητές Erasmus+. Ανάλογα με τη φύση του
προβλήματος και το χρονικό διάστημα που προκύπτει, το πρόσωπο επικοινωνίας ή το
υπεύθυνο πρόσωπο στο ίδρυμα αποστολής ή υποδοχής (ή στην επιχείρηση υποδοχής
σε περίπτωση πρακτικής άσκησης) θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει. Τα ονόματα και τα
στοιχεία επικοινωνίας τους επισημαίνονται στη συμφωνία μάθησής σας.

■■ Χ ρησιμοποιήστε

τις τυπικές διαδικασίες προσφυγής στο ίδρυμα αποστολής σας, εάν
είναι απαραίτητο.

■■ Αν

το ίδρυμα αποστολής ή υποδοχής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που διατυπώνονται στον πανεπιστημιακό χάρτη Erasmus για την Ανώτατη εκπαίδευση ή στη συμφωνία
επιχορήγησης , μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Εθνική Μονάδα.

Περισσότερες πληροφορίες :

ec.europa.eu/erasmus-plus
Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης :

Erasmus+

www.esaa-eu.org

#ErasmusPlus

Επικοινωνήστε :
IKY/ Εθνική Μονάδα Erasmus+
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
14234 Νέα Ιωνία
Tηλ. +30-210-3 72 63 00 | Fax +30 -210 -3 22 18 63
erasmus@iky.gr

www.iky.gr

StateScholarshipsFoundation

IKY_Erasmusplus

company/iky-hellenic-national-agency

user/LLPIKY

ΧΆΡΤΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΉ
ERASMUS+
Ο Χάρτης Φοιτητή Erasmus υπογραμμίζει τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας αλλά
και σας πληροφορεί για το τι μπορείτε να
περιμένετε από το Ίδρυμα προέλευσης
και το Ίδρυμα υποδοχής σε κάθε βήμα της
κινητικότητάς σας.

+ Τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ έχουν δεσμευτεί να τηρούν τις αρχές του Χάρτη Erasmus
για την Ανώτατη Εκπαίδευση για να διευκολύνουν, να υποστηρίζουν και
να αναγνωρίζουν τις δραστηριότητες κινητικότητάς σας στο εξωτερικό.
+ Από την πλευρά σας, αναλαμβάνετε τη δέσμευση να σεβαστείτε τους
κανόνες και τις υποχρεώσεις της συμφωνίας επιχορήγησης Erasmus+
την οποία έχετε υπογράψει με το ίδρυμα αποστολής.
+ Η ένωση φοιτητών και αποφοίτων Erasmus+ (ESAA) σας παρέχει
ένα φάσμα υπηρεσιών για να σας στηρίξει πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά τη δραστηριότητα κινητικότητάς σας στο εξωτερικό.

Erasmus+
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I. Πριν από την περίοδο κινητικότητας
++ Από τη στιγμή που επιλεχθείτε ως φοιτητής
Erasmus+ έχετε το δικαίωμα να λάβετε
καθοδήγηση σχετικά με τα ιδρύματα εταίρους
ή τις επιχειρήσεις όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε την περίοδο κινητικότητας και τις
δραστηριότητες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκεί.
++ 
Έ χετε δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα βαθμολογίας που
χρησιμοποιεί το ίδρυμα υποδοχής, καθώς και
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση και
την εξεύρεση στέγης, και την έκδοση θεώρησης εισόδου (εάν απαιτείται). Μπορείτε να
βρείτε τα σχετικά σημεία επαφής και πηγές
πληροφόρησης στη Συμφωνία Ιδρυμάτων που
υπεγράφη μεταξύ των ιδρυμάτων αποστολής
και υποδοχής.
++ Θα υπογράψετε τη σύμβαση επιχορήγησης
(ακόμη και αν δεν πάρετε επιχορήγηση από τα
κεφάλαια της ΕΕ). Αν είστε εγγεγραμμένοι σε
ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που βρίσκεται
σε μία από τις χώρες του Προγράμματος, θα
υπογράψετε τη συμφωνία επιχορήγησης με το
ίδρυμα αποστολής. Αν είστε εγγεγραμμένοι σε
ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που βρίσκεται
σε χώρα εταίρο, μπορείτε να υπογράψετε την
σύμβαση επιχορήγησης είτε με το ίδρυμα αποστολής είτε με το ίδρυμα υποδοχής, ανάλογα
με τις συμφωνηθείσες ρυθμίσεις. Επιπλέον, θα
υπογράψετε τη συμφωνία μάθησης (Learning
Agreement for studies and Traineeships) με το
ίδρυμα αποστολής και το ίδρυμα/επιχείρηση
υποδοχής. Η διεξοδική προετοιμασία της συμφωνίας μάθησης έχει καθοριστική σημασία
για την επιτυχία της εμπειρίας κινητικότητας
και για να εξασφαλίσετε την αναγνώριση της
περιόδου κινητικότητάς σας. Στη συμφωνία
αυτή καθορίζονται λεπτομερώς οι προβλεπόμενες δραστηριότητές σας στο εξωτερικό
(συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών μονάδων που πρέπει να συγκεντρώσετε και οι
οποίες θα υπολογιστούν στο πτυχίο σας στο
πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεστε).

++ Μετά την επιλογή σας, θα λάβετε μέρος σε
ηλεκτρονική γλωσσική αξιολόγηση (εφόσον
είναι διαθέσιμη στην κύρια γλώσσα διδασκαλίας/εργασίας στο εξωτερικό), η οποία θα δώσει στο ίδρυμα αποστολής τη δυνατότητα να
σας προσφέρει την πλέον κατάλληλη γλωσσική υποστήριξη, εφόσον είναι απαραίτητο.
Θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε πλήρως την εν
λόγω υποστήριξη για να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες και να φτάσετε το επίπεδο που συνιστά το ίδρυμα υποδοχής.

II. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
κινητικότητας
++ Θα πρέπει να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις
ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται στο
ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής, τηρώντας τους
κανόνες και τους κανονισμούς, και να προσπαθήσετε να έχετε τις καλύτερες δυνατές
επιδόσεις στο πλαίσιο των ικανοτήτων σας σε
όλες τις σχετικές εξετάσεις ή σε άλλες μορφές
αξιολόγησης.
++ 
Το ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής δεσμεύεται
να σας προσφέρει ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση με τους δικούς του φοιτητές/εργαζομένους και θα πρέπει να καταβάλετε όλες
τις αναγκαίες προσπάθειες για να ενταχθείτε
στο νέο περιβάλλον σας.
++ 
Θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από τα
δίκτυα συμβούλων και φίλων (mentor and
budies), εφόσον υπάρχουν, στο ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής.
++ Το ίδρυμα υποδοχής δεν θα σας ζητήσει να
καταβάλετε δίδακτρα, για την παρακολούθηση των μαθημάτων, την εγγραφή, τις εξετάσεις ή την πρόσβαση στο εργαστήριο και τη
βιβλιοθήκη κατά την περίοδο της κινητικότητάς σας. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρξει μια
μικρή οικονομική επιβάρυνση, όπως και για
τους τοπικούς σπουδαστές, για δαπάνες όπως
η ασφάλιση, οι φοιτητικές οργανώσεις και η
χρήση υλικού ή εξοπλισμού που σχετίζεται με
τις σπουδές .
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++ Κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό,
η υποτροφία ή τα δάνεια που σας έχουν
χορηγηθεί από την χώρα προέλευσης σας,
εξακολουθούν να ισχύουν.
++ Α λλαγές στη συμφωνία μάθησης μπορείτε
να ζητήσετε μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και εντός της προθεσμίας που αποφασίστηκε
από τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής. Θα
πρέπει να εξασφαλίσετε ότι οι αλλαγές αυτές
έχουν επικυρωθεί τόσο από το ίδρυμα αποστολής όσο και το ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής εντός δύο εβδομάδων μετά την υποβολή
του αιτήματος και να κρατήσετε αντίγραφα
της έγκρισής τους. Κάθε αίτηση για την παράταση της διάρκειας της περιόδου κινητικότητας πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ένα
μήνα πριν από το τέλος της περιόδου που είχε
αρχικά προγραμματιστεί.

III. Μετά την περίοδο κινητικότητας
++ 
Σύμφωνα με τη συμφωνία μάθησης, έχετε
το δικαίωμα να λάβετε πλήρη ακαδημαϊκή
αναγνώριση από το ίδρυμα αποστολής σας
για δραστηριότητες που έχετε ολοκληρώσει
ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της περιόδου
κινητικότητας.
++ Εάν σπουδάζετε στο εξωτερικό, εντός πέντε
εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων σας, το ίδρυμα
υποδοχής θα αποστείλει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σε εσάς και στο ίδρυμα
αποστολής, περιλαμβάνοντας τις πιστωτικές
μονάδες που λάβατε και τη βαθμολογία που
συγκεντρώσατε. Μετά από την παραλαβή του
πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, το
ίδρυμα αποστολής θα σας παράσχει πλήρεις
πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των
επιτευγμάτων σας. Αν είστε εγγεγραμμένοι σε
ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που βρίσκεται
σε μία από τις χώρες του Προγράμματος, τα
αναγνωρισμένα στοιχεία (π.χ. μαθήματα) θα εμφανίζονται στο Παράρτημα Διπλώματος σας.
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++ 
Αν είστε μετακινούμενοι στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης1, η επιχείρηση/Οργανισμός
υποδοχής σας θα σας χορηγήσει ένα πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης στο οποίο θα
συνοψίζονται τα καθήκοντα που αναλάβατε,
καθώς και μια αξιολόγηση. Το ίδρυμα αποστολής θα σας δώσει ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, εφόσον εντάσσεται στο
πλαίσιο της συμφωνίας μάθησης σας. Αν η
πρακτική άσκηση δεν ήταν μέρος του προγράμματος σπουδών, αλλά είστε εγγεγραμμένοι σε ίδρυμα Ανώτατης εκπαίδευσης που
εδρεύει σε χώρα του Προγράμματος, η περίοδος κινητικότητας θα καταγραφεί στο παράρτημα διπλώματος και — εάν επιθυμείτε
— στο έγγραφο κινητικότητας Europass. Αν
έχετε αποφοιτήσει πρόσφατα από ίδρυμα που
εδρεύει σε χώρα του Προγράμματος, θα ήταν
σκόπιμο να ζητήσετε το έγγραφο κινητικότητας Europass (Europass Mobility Document).
++ Θα πρέπει να περάσετε από ηλεκτρονική
γλωσσική αξιολόγηση, εφόσον είναι διαθέσιμη στην κύρια γλώσσα διδασκαλίας/εργασίας σας στο εξωτερικό, για τον έλεγχο της
γλωσσικής σας προόδου κατά την περίοδο
κινητικότητας.
++ Θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να παράσχετε σχόλια και
παρατηρήσεις για την περίοδο κινητικότητας
Erasmus+ στο ίδρυμα αποστολής και στο
ίδρυμα υποδοχής, στην Εθνική Μονάδα της χώρας αποστολής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
++ Καλείστε να μοιραστείτε την εμπειρία κινητικότητας σας με τους φίλους σας, τους συμφοιτητές, το προσωπικό του ιδρύματός σας, με
δημοσιογράφους κ.λπ. ώστε να επωφελούνται
από την εμπειρία σας κι άλλοι άνθρωποι, και
κυρίως οι νέοι.

Δεν προβλέπεται μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών εταίρων πριν από το 2017.
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