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Άρθρο 6 – Κλασσική Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές
1. Με απόφαση της Ιδρυματικής Επιτροπής Erasmus, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς φοιτητές για συμμετοχή στην κλασσική κινητικότητα φοιτητών για
σπουδές. Στην πρόσκληση αυτή αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής,
τα δικαιολογητικά και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν όσοι, -ες φοιτητές,-τριες :
α)

είναι κανονικά εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό,
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σπουδών με σκοπό την απόκτηση
αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού.
β) είναι εγγεγραμμένοι κατ’ ελάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών (αποκλειστικά για τους
προπτυχιακούς φοιτητές).
γ) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση μαθημάτων του πρώτου έτους που
αντιστοιχούν σε 40 μονάδες ECTS (για τους προπτυχιακούς φοιτητές).
δ) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου
που αντιστοιχούν σε 20 μονάδες ECTS (για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές).
ε) έχουν γλωσσική επάρκεια στο απαιτούμενο επίπεδο που ορίζει το Ίδρυμα υποδοχής.
Ένδειξη υψηλών κινήτρων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
3. Η κατάταξη των υποψηφίων για κινητικότητα φοιτητών πραγματοποιείται με ευθύνη των
οικείων Συνελεύσεων των ακαδημαϊκών Τμημάτων, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου
Ακαδημαϊκού Συντονιστή Erasmus. Τα βαθμολογικά κριτήρια κατάταξης είναι τα ακόλουθα:
α)

β)
γ)

ο μέχρι στιγμής μέσος όρος επίδοσης στα μαθήματα, πολλαπλασιαζόμενος επί
συντελεστή 45 για σπουδές πέντε (5) ετών φοίτησης ή επί συντελεστή 36 για σπουδές
τεσσάρων (4) ετών φοίτησης.
το σύνολο των ECTS μονάδων που έχουν πιστωθεί σε κάθε φοιτητή, πολλαπλασιασμένο
με συντελεστή ίσο με ένα (1).
πρόσθετα βαθμολογικά κριτήρια που θέτει το εκάστοτε ακαδημαϊκό Τμήμα με
αποφάσεις της Συνέλευσης και ανακοινώνονται πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4. Αποκλειστικά και μόνο για τους ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η αίτησή
τους θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση που χορηγείται από τον Διευθυντή του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρακολουθούν, στην οποία
περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία: α) ο τίτλος του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών, β) η έγκριση για τη μετάβαση του φοιτητή στο Ίδρυμα Υποδοχής.
Με το παραπάνω έγγραφο θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο
υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής θα αποτελέσει μέρος των σπουδών του στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (με σαφή αναφορά στις ECTS μονάδες) και ότι θα προσμετρηθεί
στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
5. Αποκλειστικά και μόνο για υποψήφιους διδάκτορες που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα
διδακτορικού κύκλου σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αυτοί, με την αίτησή τους πρέπει να
υποβάλλουν i) βεβαίωση του επιβλέποντα Καθηγητή του διδακτορικού τους στην οποία

απαραιτήτως να αναγράφονται: α) το θέμα της διατριβής β) η σύμφωνη γνώμη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής για τη μετάβαση του φοιτητή στο Ίδρυμα υποδοχής. Με το
παραπάνω έγγραφο θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος
θα αποτελέσει μέρος της διαδικασίας εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής και ότι θα
προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του ii) έκθεση προόδου της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής.

Άρθρο 7 – Διαδικασία αναγνώρισης περιόδου Κινητικότητας Φοιτητών
(για σπουδές)
1. Πριν την αναχώρηση του εκάστοτε φοιτητή/φοιτήτριας, ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής του
οικείου Τμήματος:
α)

β)
γ)

δ)

εγκρίνει τα προγράμματα σπουδών των φοιτητών στο εξωτερικό. Στην περίπτωση που
απαιτείται τροποποίηση για ακαδημαϊκούς ή ρυθμιστικούς λόγους, ο φοιτητής/-τρια
υποβάλλει σχετικό αίτημα στον ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματός του εντός πέντε
(5) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων στο Ίδρυμα υποδοχής. Η τροποποίηση
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και από τα δύο Ιδρύματα (προέλευσης-υποδοχής) εντός
δύο (2) εβδομάδων μετά το αίτημα του ενδιαφερομένου.
εγγυάται την πλήρη αναγνώριση της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement) εκ
μέρους του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Συνέλευση Τμήματος),
συζητά με το φοιτητή και τελικά εγκρίνει ένα πρόγραμμα σπουδών διάρκειας κατά
περίπτωση ενός τριμήνου (20 ECTS), ενός εξαμήνου (30 ECTS) ή ενός έτους (60 ECTS). Το
πρόγραμμα αυτό πρέπει να έχει παρόμοια, συμπληρωματικά ή συναφή μαθησιακά
αποτελέσματα σε σχέση με το πρόγραμμα του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή, αλλά
δεν πρέπει να έχει απαραιτήτως το ίδιο περιεχόμενο,
διασφαλίζει εκ των προτέρων ότι όλες οι ECTS μονάδες που θα αποκτηθούν στο Ίδρυμα
υποδοχής στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών θα αναγνωριστούν
πλήρως, θα μεταφερθούν στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Ιονίου
Πανεπιστημίου και θα χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις
απόκτησης του τίτλου σπουδών.

2. Μετά την επιστροφή του εκάστοτε φοιτητή/φοιτήτριας από το Ίδρυμα υποδοχής, ο
Ακαδημαϊκός Συντονιστής του οικείου Τμήματος μεταφέρει όλες τις ECTS μονάδες που
αποκτήθηκαν στο Ίδρυμα υποδοχής (μέσω της Συμφωνίας Μάθησης - Learning agreement)
κατά το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας), στο
επίσημο πρόγραμμα που ακολουθεί ο φοιτητής στο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου με τους
πρωτότυπους τίτλους τους.
3. Τα όποια μαθήματα έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής και υπερβαίνουν τις
30 ECTS ανά εξάμηνο, αναφέρονται στο χορηγούμενο μαζί με το πτυχίο Παράρτημα
Διπλώματος (Diploma Supplement).
4. Σε περίπτωση που φοιτητής/φοιτήτρια έχει καλύψει τον απαιτούμενο αριθμό για τη λήψη
πτυχίου μονάδων, πριν τη μετακίνησή του/της ως υπότροφος Erasmus, τα όποια μαθήματα
έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής, αναφέρονται στο χορηγούμενο μαζί με το
πτυχίο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).
5. Μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει οι φοιτητές που συμμετέχουν στην κινητικότητα
Erasmus να τα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό, δεν μπορούν να εξεταστούν εκ νέου στο
Ίδρυμα αποστολής μετά την επιστροφή τους, παρά μόνο κατά την επαναληπτική εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση αυτή, οι φοιτητές θα πρέπει να μεριμνούν, για
την δήλωση αυτής της εξέτασης σε συνεννόηση με την γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Άρθρο 8 – Επιλογή Φοιτητών σε Περίπτωση με Επαρκούς Χρηματοδότησης
1. Σε περίπτωση όπου η προσφερόμενες για κινητικότητα φοιτητών θέσεις είναι λιγότερες
από τις ζητούμενες βάσει των αιτήσεων, με απόφασή της η Ιδρυματική Επιτροπή Erasmus
δύναται να ανακατανέμει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, σύμφωνα με
τους κανόνες που επιβάλει η σχετική σύμβαση.
2. Σε περίπτωση όπου η ανωτέρω ανακατανομή δεν είναι εφικτή, εφαρμόζεται ο παρακάτω
αλγόριθμος: Έστω Α το πλήθος των διαθέσιμων θέσεων κινητικότητας φοιτητών σε
Ιδρυματικό επίπεδο. Για την κατανομή του πλήθος αυτού στα Τμήματα του Ιδρύματος,
ορίζεται αρχικά το μέτρο Μ κινητικότητας ανά Τμήμα, ίσο προς Μ=Α/Ν (όπου Ν το πλήθος
των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος), το οποίο στρογγυλοποιείται στον μικρότερο
ακέραιο αριθμό. Στην συνέχεια, εφαρμόζεται η κατανομή των θέσεων στα Τμήματα, σε δύο
φάσεις:
α)

β)

φάση επιλογής 1: εγκρίνεται η κινητικότητα όλων των φοιτητών (ανά Τμήμα) μέχρι του
πλήθους Μ. Εάν οι εγκεκριμένοι από το Τμήμα φοιτητές είναι λιγότεροι από Μ, τότε
εγκρίνεται η κινητικότητα όλων και το πλεόνασμα (κενές θέσεις) μεταφέρεται στο
σύνολο των αδιάθετων Ιδρυματικών θέσεων Π. Εάν αντίστοιχα οι εγκεκριμένοι από το
Τμήμα φοιτητές είναι περισσότεροι από Μ, τότε εγκρίνονται και πάλι οι Μ, αλλά
προκύπτει έλλειμα θέσεων Ε για το αντίστοιχο Τμήμα.
φάση επιλογής 2: Το σύνολο των αδιάθετων Ιδρυματικών θέσεων Π κατανέμεται
αναλογικά στα Τμήματα που έχουν παρουσιάσει έλλειμα Ε. Στο σύνολο Π, προστίθεται
τυχόν υπόλοιπο θέσεων που δημιουργείται από την στρογγυλοποίηση του Μ. Η
ποσόστωση αυτή γίνεται υπολογίζοντας ανά Τμήμα την τιμή E διά του πλήθους των μηικανοποιημένων θέσεων συνολικά στο ίδρυμα, εφαρμόζοντας κατάλληλη
στρογγυλοποίηση προς την κοντινότερη ακέραια τιμή.

Άρθρο 9 – Μη-επιτυχής Ολοκλήρωση του Προγράμματος (για σπουδές)
1. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος συμμετείχε στην εξεταστική περίοδο του Τμήματος
υποδοχής σε μαθήματα που αντιστοιχούν από 1 έως 15 ECTS, ανεξαρτήτως της επιτυχίας ή
όχι στις εξετάσεις αυτές, επιστρέφει το 50% της προκαταβολής και δεν εισπράττει το
υπολοιπόμενο 20% της υποτροφίας.
2. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος συμμετείχε στην εξεταστική περίοδο του Τμήματος
υποδοχής σε μαθήματα που αντιστοιχούν από 16 έως 24 ECTS, ανεξαρτήτως της επιτυχίας ή
όχι στις εξετάσεις αυτές, επιστρέφει το 25% της προκαταβολής και δεν εισπράττει το
υπολοιπόμενο 20% της υποτροφίας.
3. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος συμμετείχε στην εξεταστική περίοδο του Τμήματος
υποδοχής σε μαθήματα που αντιστοιχούν από 25 έως 29 ECTS, ανεξαρτήτως της επιτυχίας ή
όχι στις εξετάσεις αυτές, δεν εισπράττει το υπολοιπόμενο 20% της υποτροφίας.
4. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος αποδεδειγμένα απείχε από το σύνολο της εξεταστικής
περιόδου στο ίδρυμα υποδοχής, που αντιστοιχεί σε 30 ECTS, χωρίς να προσκομίσει επίσημη
αιτιολόγηση της αποχής για λόγους ανωτέρω βίας, καλείται να επιστρέψει το 80% της
υποτροφίας, που έχει ήδη εισπράξει ως προκαταβολή, ενώ δεν θα εισπράξει και το
υπολοιπόμενο 20% της υποτροφίας.
5. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποτυχίας στην εξεταστική διαδικασία
(δηλαδή επιτυχούς συγκέντρωσης λιγότερων των 30 ECTS μονάδων ανά εξάμηνο), η
επιστροφή μέρους ή/και ολόκληρης της χορηγούμενης υποτροφίας εναπόκειται στον
Ακαδημαϊκό Συντονιστή Εrasmus και στην Συνέλευση του οικείου Τμήματος προέλευσης του
Ιονίου Πανεπιστημίου.

6. Ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής Erasmus του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή θα βεβαιώσει
τα ανωτέρω με έγγραφο ή ηλεκτρονικά προς τον Γραμματέα της Ιδρυματικής Επιτροπής
Erasmus. Η τελική έγκριση της επιστροφής (ή μη περαιτέρω καταβολής) του όποιου ποσού
υποτροφίας δίνεται από την Ιδρυματική Επιτροπή Erasmus.
7. Δεν ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις περιπτώσεις όπου φοιτητής δεν μπόρεσε να
ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητες στο Ίδρυμα υποδοχής λόγω ανωτέρας
βίας (π.χ. λόγους υγείας με βεβαίωση νοσοκομείου, αναστολή λειτουργίας Σχολής Ιδρύματος
υποδοχής λόγω τρομοκρατικού χτυπήματος κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές, η τελική έγκριση
της μη-επιστροφής της υποτροφίας είναι αρμοδιότητα της Ιδρυματικής Επιτροπής Erasmus.
8. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος δεν επιστρέψει το ποσό που του έχει καταλογιστεί, το
θέμα παραπέμπεται αρμοδίως στη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματός μας. Παράλληλα, εάν
κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια έχει διοικητικές ή οικονομικές εκκρεμότητες με το πρόγραμμα
Erasmus, ακόμα και εάν ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Ίδρυμα, δεν ανακηρύσσεται
πτυχιούχος.
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