ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα Πανεπιστήμια με τα οποία
έχει συνεργασία το Τμήμα τους και τις διαθέσιμες θέσεις σε αυτές. Οι πληροφορίες
αυτές βρίσκονται στο διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο και κάτω από τον τίτλο
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019
http://www.ucy.ac.cy/ir/el/bilateral-agreements-2018-2019
2. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 χειμερινό εξάμηνο
θα πρέπει να υποβάλουν Δηλώσεις Ενδιαφέροντος εντός προκαθορισμένων
ημερομηνιών (μεταξύ 06/09/2018-23/09/2018) στο Γραφείο Υποστήριξης
Κινητικότητας της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (ΥΔΣ), (ισόγειο Κτηρίου Λεβέντη
απέναντι από τα γραφεία της ΥΣΦΜ). Το έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκεται
στο διαδίκτυο στον πιο κάτω σύνδεσμο
http://ucy.ac.cy/ir/el/erasmus-programme/student-mobility-for-studies/studentoutgoing-mobility-for-studies
αλλά και στο Γραφείο Υποστήριξης Κινητικότητας Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για
συμμετοχή το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις
τους μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2018. ΟΙ δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από
την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή τυπωμένη μέσω του Banner web και των
ανάλογων πιστοποιητικών γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο οποίο επιθυμεί να
αιτηθεί ο φοιτητής. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρώσουν και
την Online δήλωση ενδιαφέροντος που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://goo.gl/forms/ZatxIelKlj5werWq2
3. Η τελική επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν για το εαρινό εξάμηνο θα γίνει
από τα Τμήματα τους το αργότερο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018. Η επιλογή θα γίνει
βάσει των κριτηρίων που έχει θέσει το κάθε Τμήμα.
4. Μόλις γίνει η τελική επιλογή θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον/ την
φοιτητή/τρια: 1) η Αίτηση (Student Application Form) και 2) η Συμφωνία Εκμάθησης
(Learning Agreement) τα οποία θα σταλούν στο πανεπιστήμιο υποδοχής μαζί με την
Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία του/της (Transcript of Records). Η βαθμολογία θα
πρέπει να μεταφραστεί, αν θα σταλεί σε μη ελληνόφωνο πανεπιστήμιο. Για τη
μετάφραση της Αναλυτικής Βαθμολογίας οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο
αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Οι φοιτητές θα
πρέπει επίσης να υποβάλουν μαζί με τα άλλα έντυπα αναλυτικές περιγραφές και
αριθμό ECTS των μαθημάτων που επιλέγουν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Οι φοιτητές
θα πρέπει ταυτόχρονα να ακολουθήσουν και τις διαδικασίες και έντυπα που ορίζει το
πανεπιστήμιο υποδοχής για την υποβολή της αίτησης Erasmus εντός των
καθορισμένων προθεσμιών τους.
5. Τα έντυπα της Κινητικότητας αποστέλλονται στα Πανεπιστήμια Υποδοχής για έγκριση
και υπογραφή.
6. Μετά την έγκριση της αίτησης του ενδιαφερόμενου φοιτητή από το Πανεπιστήμιο
Υποδοχής (με την υπογραφή της Αίτησης και Συμφωνίας εκμάθησης και αποστολής
Επιστολών Αποδοχής), ο/η φοιτητής/τρια υπογράφει τη σχετική Σύμβαση για την
καταβολή της χρηματοδότησης.
7. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, το Γραφείο Κινητικότητας αποστέλλει εντολή στις
Οικονομικές Υπηρεσίες για πληρωμή της 1ης δόση της χρηματοδότησης, η οποία
μεταφέρεται στους προσωπικούς λογαριασμούς των φοιτητών τους οποίους
κοινοποιούν πριν την αναχώρηση τους, στο Γραφείο Κινητικότητας ( τα τραπεζικά

έξοδα τα επιβαρύνεται ο φοιτητής). Σε περίπτωση που ο λογαριασμός του φοιτητή
είναι εκτός Κύπρου τότε θα χρεώνεται ο φοιτητής τα τραπεζικά έξοδα.
8. Η εξεύρεση διαμονής στη χώρα του Πανεπιστημίου Υποδοχής είναι ευθύνη των
φοιτητών. Τα πανεπιστήμια μαζί με τις Επιστολές Αποδοχής αποστέλλουν στους
φοιτητές πληροφορίες για στέγαση. Αναλόγως της προσωπικής τους επιλογής, οι
φοιτητές μπορούν να εγκατασταθούν είτε σε φοιτητικές εστίες είτε σε διαμερίσματα.
Μπορούν επίσης να διευθετήσουν τη διαμονή τους από την Κύπρο πληρώνοντας εκ
των προτέρων το απαιτούμενο ποσό, είτε δίνοντας προκαταβολή. Μπορούν επίσης
να παραμείνουν σε δωμάτιο ξενοδοχείου μέχρις ότου βρουν ένα λειτουργικό χώρο
διαμονής, που θα τους διευκολύνει στις μετακινήσεις και σύμφωνα με τα οικονομικά
τους.
9. Όσον αφορά στα μαθήματα, και στην αντιστοιχία των διδακτικών μονάδων στο
Πανεπιστήμιο υποδοχής, τα Τμήματα και /ή οι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές δίνουν τις
σχετικές πληροφορίες στους φοιτητές πριν αυτοί συμπληρώσουν τη Συμφωνία
Εκμάθησης. Αυτή υπογράφεται από το Συντονιστή και από τα Γραφεία Κινητικότητας
(υπεύθυνα για την Κινητικότητας Δράσης 1 - ERASMUS+) στα Πανεπιστήμια Αποστολής
και Υποδοχής για να είναι έγκυρη. Σε περίπτωση αλλαγής μαθημάτων στο
Πανεπιστήμιο Υποδοχής ο φοιτητής υποχρεούται όπως επικοινωνήσει και συμφωνήσει
την επιλογή των καινούργιων μαθημάτων με τον υπεύθυνο καθηγητή του/η τον
Ακαδημαϊκό Συντονιστή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μετά να προχωρήσει στην
σύνταξη της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εκμάθησης η οποία χρειάζεται και πάλι τις
υπογραφές των Πανεπιστημίων Αποστολής και Υποδοχής για να είναι έγκυρη.
10. Με την επιστροφή του φοιτητή στην Κύπρο όλα τα στοιχεία που αφορούν τη
βαθμολογία και τις διδακτικές μονάδες κοινοποιούνται στο Γραφείο Κινητικότητας,
στο Τμήμα και στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, για την αναγνώριση
των πιστωτικών μονάδων.
11. Η βαθμολογία για τα μαθήματα που παρακολούθησαν οι φοιτητές στο εξωτερικό δεν
υπολογίζεται στον τελικό βαθμό του πτυχίου τους. Για τα μαθήματα αυτά οι φοιτητές
παίρνουν το βαθμό Pass or Fail. Η διαδικασία για την αναγνώριση των μαθημάτων
της περιόδου κινητικότητας γίνεται από το κάθε τμήμα για τους φοιτητές του.
12. Ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλει στο Γραφείο Κινητικότητας με την επιστροφή
του στην Κύπρο τα ακόλουθα έντυπα:


Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής για την περίοδο σπουδών στο εξωτερικό
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το Ίδρυμα Υποδοχής



Έκθεση Σπουδών (συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον/την δικαιούχο),



Έντυπο ατομικής βεβαίωσης παραλαβής υποτροφίας (υπογραμμένο από τον/την
δικαιούχο)



Επίσημη Βαθμολογία και τα Έντυπα του Learning agreement που συμπληρώνεται
πριν κατά την διάρκεια και με την λήξη της κινητικότητας



Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων για τα οποία ο/η φοιτητής/τρια
παρακολούθησε εξετάστηκε και έλαβε βαθμολογία για σκοπούς αναγνώρισης των
πιστωτικών μονάδων από τα τμήματα.



Αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου



Τις κάρτες επιβίβασης (Boarding passes)



Αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και τη
μετάφραση των τίτλων των μαθημάτων αυτών στα αγγλικά

Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει επίσης να έχει ολοκληρώσει τα ακόλουθα


Το EU Survey



Τη γλωσσική αξιολόγηση OLS πριν και μετά την περίοδο Erasmus και τα
μαθήματα γλώσσας αν τα ξεκίνησε

