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ΕΡΩΤΗΣΗ
Το Erasmus αφορά μόνο τους
εμβολιασμένους φοιτητές;

Τι γίνεται στην περίπτωση
νεοεισερχόμενων διδακτορικών
φοιτητών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όχι, όλοι μπορούν να κάνουν αίτηση.
Αν εγκριθείτε, θα ενημερωθείτε από το
πανεπιστήμιο υποδοχής εάν θα
χρειαστεί να εμβολιαστείτε για να
πάτε.
Δικαιούνται να συμμετέχουν, εφόσον
έχουν πίσω τους τα προηγούμενα
χρόνια φοίτησης.

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα κάνουν
φέτος την αίτηση;

Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να
είναι στο 2ο εξάμηνο της φοίτησης
τους για να δικαιούνται να κάνουν
αίτηση, άρα περιμένουν την επόμενη
πρόσκληση.

Εάν κάποιος/κάποια δεν έχει
πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής,
μπορεί να πάει για Erasmus κάπου
εκτός από Ελλάδα?
Πρώτα απευθύνομαι στο πανεπιστήμιο
που θέλω να πάω αν με δέχονται και
μετά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;
Για προπτυχιακό ισχύει αυτό με την
αίτηση ή και για μεταπτυχιακούς;

Μπορεί να πάει μόνο στην Ελλάδα,
εκτός και αν έχει κάνει και τα 3
επίπεδα αγγλικών στο ΠΚ και πάρει
βεβαίωση.
Όχι κάνεις την αίτηση στο UCY PORTAL
και συμπληρώνεις τα πανεπιστήμια
που θέλεις στη πρώτη φάση.
Ισχύει για όλους τους φοιτητές.

Τι γίνεται με αυτούς που πήγαν
Εράσμους πέρσι όταν ξέσπασε η
πανδημία και στην ουσία δεν
ολοκληρώθηκε το Εράσμους;
Προσωπικά, εγώ αντί να μείνω 6 μήνες
στη χώρα εκείνη, λόγω της πανδημίας
έμεινα μόνο 3 βδομάδες. Αν ξαναπάω,
θα μετρήσουν αυτές οι τρεις βδομάδες
στην περίοδο κινητικότητας;
Για Αγγλία μπορούν να πάνε
πρωτοετείς φοιτητές

Θα μετρήσουν μόνο οι 3 εβδομάδες που
ήσουν στο πανεπιστήμιο υποδοχής.

Μπορείς να πας Erasmus και να μάθεις
εκεί την γλώσσα φοίτησης;

Θα χρειαστεί πιστοποιητικό γλώσσας
για να εγκριθεί αλλά μπορεί να
συνεχίσει τα μαθήματα ενώ είναι στο
Erasmus.

Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν μπορούν
να κάνουν αίτηση εκτός και αν
βρίσκονται στο 2ο εξάμηνο των
σπουδών τους.

Μπορεί ένας πρωτοετείς φοιτητής που
θα περάσει κανονικά τα μαθήματα του
το χειμερινό εξάμηνο να μην μπορεί να
πάει λόγω ανταγωνισμού;

Για να κάνετε αίτηση πρέπει να
είσαστε στο 2ο εξάμηνο της φοίτησης
σας, για να αιτηθείτε. Η έγκριση
εξαρτάται από τα κριτήρια του
τμήματος.

Είμαστε 2 φοιτήτριες Ψυχολογίας και
θέλουμε να πάμε στο Βέλγιο, όμως μας
ανησυχούν τα μαθήματα που
προσφέρονται. Έχουμε ψάξει στις
ιστοσελίδες των πανεπιστημίων, όμως
τα περισσότερα δεν έχουν ούτε τα
φετινά, ούτε τα περσινά μαθήματα
τους. Τι μπορούμε να κάνουμε για να
είμαστε σίγουροι ότι θα είναι εντάξει
τα μαθήματα μας?
Ισχύει ότι η βαθμολογία των
μαθημάτων που θα πάρουμε στο
πανεπιστήμιο δεν θα μετρά στο ΠΚ
αλλά θα αντιστοιχηθούν μόνο οι
πιστωτικές μονάδες;

Μπορείτε να στείλετε email στο
πανεπιστήμιο που ενδιαφέρεστε για τα
μαθήματα, αφού έχετε κάνει ήδη την
αίτηση σας.

θα έχουμε καθοδήγηση από το τμήμα
μας για το ποια μαθήματα πρέπει να
επιλέξουμε στο πρόγραμμα Erasmus +
ούτως ώστε να μετρήσουν οι
πιστωτικές μονάδες στο πτυχίο μας;

Θα πρέπει να βρείτε μαθήματα από
μόνοι σας για την διευκόλυνση του
συντονιστή του τμήματος σας. Ο
συντονιστής του τμήματος σας θα σας
πει αν θα αντιστοιχηθούν τα μαθήματα
και ποια.

Αν δεν γνωρίζουμε την γλώσσα της
χώρας μπορούμε να πάμε Erasmus
μόνο με το πιστοποιητικό γνώσης της
αγγλικής;

Αυτό εξαρτάτε καθαρά από το
πανεπιστήμιο στο οποίο θέλετε να
πάτε.

Η μέγιστη διάρκεια αν κάνω αίτηση για
το εαρινό εξάμηνο είναι 6 μήνες ή
μπορεί να συνεχίσει μέχρι 12 μήνες
(δηλαδή να συμπεριλάβω και το
επόμενο χειμερινό εξάμηνο);

Αν κάνεις αίτηση το εαρινό εξάμηνο, θα
πρέπει να ξανακάνεις αίτηση για το
χειμερινό εξάμηνο λόγω του ότι
μεσολαβεί το καλοκαίρι. Εάν όμως πας
το χειμερινό και θέλεις να συνεχίσεις
και το εαρινό θα πρέπει να
ενημερώσεις τον συντονιστή σου, το
γραφείο Erasmus και το πανεπιστήμιο
υποδοχής.

Αναφέρατε πριν πως υπάρχει
αντιστοιχία των μαθημάτων στο ΠΚ με
μαθήματα σε άλλα πανεπιστήμια.
Υπάρχει κάποιο έγγραφο στο οποίο
μπορούμε να τα δούμε?

Αυτό θα το πρέπει να το βρείτε μόνοι
σας. Θα βρείτε τα μαθήματα που
προσφέρονται στο πανεπιστήμιο που
θα πάτε και μετα θα δείτε τα μαθήματα
που έχουμε στο ΠΚ. Μετά θα γίνει η
αντιστοιχία.

Ναι, ο γενικός βαθμός δεν επηρεάζεται
καθόλου. Δεν θα φαίνονται οι βαθμοί,
θα πιστωθούν μόνο οι πιστωτικές
μονάδες των μαθημάτων που θα
περάσετε. Η βαθμολογίες από το
ίδρυμα υποδοχής εκδίδεται κανονικά.

Σε αρκετά πανεπιστήμια το 1ον
εξάμηνο τελειώνει μαζί με τις
εξετάσεις αρχές Φεβρουαρίου .Τι
γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Θα πας με βάση το ακαδημαϊκό
ημερολόγιο του πανεπιστημίου που
βρίσκεσαι και θα ενημερώσεις το
τμήμα σου.

Πως μπορώ να δω αν τα πανεπιστήμια
που προσφέρονται είναι αγγλόφωνα κ
διαλέγω μαθήματα πριν ή μετα κάνω
την αίτηση?

Θα πρέπει να κάνεις την έρευνα σου
για τα πανεπιστήμια που θέλεις πριν
κάνεις την αίτηση σου.

Μπορούμε να επιλέξουμε μαθήματα
στο πανεπιστήμιο υποδοχής
ανεξαρτήτως έτους φοίτησης και από
διάφορα? Δηλαδή κάποια μαθήματα να
είναι πρωτοετών/τριτοετών κ.λπ.?

Ναι μπορείτε με την προϋπόθεση ότι
το επιτρέπει το πανεπιστήμιο
υποδοχής και το τμήμα σας.

Αν εγκριθούμε σε κάποιο πανεπιστήμιο
αλλά τελικά δεν προσφέρονται
μαθήματα στα αγγλικά τι γίνεται? θα
μας ξαναεγκρίνεται σε κάποιο άλλο
πανεπιστήμιο (το οποίο προσφέρει
αγγλικά μαθήματα) από τις επιλογές
μας?
Σε περίπτωση που τα μαθήματα είναι
Αγγλόφωνα και πάλι πρέπει να
ανεβάσουμε για την γλώσσα της χώρας
ή αρκεί το δίπλωμα για τα Αγγλικά;

Θα πρέπει να κάνετε την έρευνα σας
και μετά να βάλετε τις
επιλογές πανεπιστημίου, θα πρέπει
να ξέρετε πριν δηλώσετε αν τα
μαθήματα είναι στα αγγλικά.

Αν το πανεπιστήμιο προσφέρει
μαθήματα εκμάθησης γλώσσας τότε θα
εγκριθούμε αν ξέρουμε μόνο αγγλικά;

Αν το πανεπιστήμιο υποδοχής δέχεται
μόνο τα αγγλικά τότε ναι.
Για την εκμάθηση γλώσσα αν μπορείς,
μπορείς να την πάρεις για δικό σου
όφελος.

Τι γίνεται με τους διδακτορικούς
φοιτητές που θέλουν να πάνε
Εράσμους για έρευνα; Θα πρέπει να
πάρουν έξτρα μαθήματα στο
πανεπιστήμιο υποδοχής, παρόλο του
ότι δεν κάνουν μαθήματα εδώ στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ποια στήλη πρέπει να βλέπουμε πάνω
στο πρόγραμμα? Τα διαθέσιμα
πανεπιστήμια πάνω στον κατάλογο
είναι μόνο αυτά που γράφουν
διαθέσιμες θέσεις?

Όχι, θα αξιολογηθούν με βάση την
έρευνα που κάνουν.

Αν έχετε πιστοποιητικό και για άλλη
γλώσσα ανεβάστε και τα 2.

Θα βρείτε τον κατάλογο των
συμφωνιών εκτός εάν το τμήμα σας
είχε κινητικότητα οπόταν κοιτάζεται
αυτόν με τις διαθέσιμες θέσεις.

Στην πρώτη φάση η αναλυτική
βαθμολογία θα είναι στα ελληνικά?

Ναι, μπορείτε να την βρείτε από το
Banner web.
(επιλογή print → PDF)

Τους μήνες διαμονής εμείς τους
επιλέγουμε ή είναι αυτοί που
αναγράφονται στη λίστα;

Τους έχει στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο
του κάθε πανεπιστημίου

Αν εγκριθούμε από το πανεπιστήμιο
αλλά δεν προλάβουμε να γραφτούμε σε
μαθήματα τι κάνουμε;
Πότε περίπου θα ξέρουμε αν εγκρίθηκε
το αίτημά μας και ποια είναι τα
επόμενα βήματα;

Θα πρέπει να φροντίσετε να επιλέξετε
μαθήματα όπως κάνετε και στο ΠΚ

Είναι υποχρεωτικό να έχουμε γνώση
της γλώσσας της χώρας που θα πάμε,
ή είναι αρκετά τα αγγλικά;

Εξαρτάται από το κάθε πανεπιστήμιο.

Το μηνιαίο εισόδημα διατροφής θα
δίνεται κανονικά κάθε μήνα καθώς θα
βρισκόμαστε εκεί;

Το εισόδημα θα δοθεί 3 φορές.
Η πρώτη και η δεύτερη δόση θα δοθεί
στο εξωτερικό και η 3η δόση θα δοθεί
στην Κύπρο.

Μέχρι την πρώτη εβδομάδα του
Οκτώβρη θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να
συνεχίσετε την διαδικασία.

Μπορώ να κάνω SMS και SMP κατά την
διάρκεια της φοίτησης μου ?

Ναι

Αξιολόγηση για την γλώσσα θα
περάσουμε εάν δεν έχουμε
πιστοποιητικό γλώσσας αγγλικών; Ή
μήπως είναι υποχρεωτικό να
περάσουμε κι αξιολόγηση κι να έχουμε
πιστοποιητικό;
Οι φοιτητές της Λογιστικής είναι λίγο
αδικημένοι. Δεν υπάρχουν σχετικά
μαθήματα Μόνο Αγγλία και Ιρλανδία
έχουν σχετικά μαθήματα

Όχι, η αξιολόγηση της γλώσσας είναι
υποχρεωτική ακόμα και αν έχετε το
πιστοποιητικό

Τι γίνεται στην περίπτωση που
αποτύχουμε κάποια μαθήματα στο
πανεπιστήμιο που θα πάμε;

Υπάρχουν μαθήματα στις κοινές
συμφωνίες με ΔΕΔ.
Ψάξτε καλύτερα.
Δεν θα πιστοθείτε τις πιστωτικές
μονάδες εκείνου του μαθήματος.

Το πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης κατ’
εξοχήν έχει ως γλώσσες διδασκαλίας
τα ισπανικά και τα καταλωνικα. Στο
τμήμα της Νομικής δεν φαίνεται στην
ιστοσελίδα να ανοίγουν μαθήματα στα
αγγλικά ,έστειλα σχετικό email στο
πανεπιστήμιο αλλά δεν έλαβα
απάντηση , τι να κάνω ?
Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν
έχουμε πιστοποιητικό IELTS ή IGCSE
αλλά μόνο το B2 του UCY, θα μας
δεχτεί το πανεπιστήμιο υποδοχής? (για
τα Αγγλικά)
Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια
παράταση στην προθεσμία;

Για το Erasmus international οι
αιτήσεις είναι μέχρι 28/09? Για σχετική
ενημέρωση πρέπει να κάνουμε ιδιωτική
συνάντηση?
Από τις 6 επιλογές πανεπιστημίων που
έχουμε, θα μας ενημερώσετε σε ποια
έχουμε γίνει δεκτοί και θα επιλέξουμε
ή περνάμε αυτόματα στην πρώτη
επιλογή, χωρίς ν ξέρουμε για τα άλλα;
Που μπορω να βρω ποια μαθηματα στο
πανεπηστημιο που θελω να παω
αντιστοιχουν με τα δικα μας;
Ενδιαφερομαι για ελλαδα
Για τεταρτοετείς φοιτητές, αν πάω
Erasmus και δεν μπορώ να
αποφοιτήσω τον Ιούνιο μαζί με τους
4οετεις, παίρνω βεβαίωση
αποφοίτησης ώστε να μην
καθυστερήσω να κάνω το
μεταπτυχιακό μου;
Μπορώ να κάνω το πρώτο εξάμηνο σε
ένα πανεπιστήμιο και το δεύτερο σε
άλλο? Πχ το εαρινό στην Αγγλία και το
χειμερινό στην Ισπανία?
Ως πρωτοετείς θα ήταν σωστό να
πήγαινα Erasmus στο μόλις δεύτερο
μου semester;

Σε Ισπανία Γαλλία Ιταλία κλπ. τα
θεωρητικά μαθήματα συνήθως δεν
έχουν πολλά ή και καθόλου μαθήματα
στα αγγλικά

Αυτό εξαρτάτε από το πανεπιστήμιο
υποδοχής, θα μας ενημερώσει όταν
στείλουμε την αίτηση σας.

Όχι

Να κάνετε την αίτηση και μετά αν
υπάρχουν απορίες να στείλετε email
στο zeniou.emma@ucy.ac.cy για να
κανονίσετε ιδιωτική συνάντηση
Ο συντονιστής του τμήματος σας θα
αξιολογήσει τις επιλογές σας και θα
σας ενημερώσει μέσω του συστήματος
σε πιο πανεπιστήμιο έχετε γίνει
αποδεκτοί. Αν θέλετε κάποιο άλλο θα
πρέπει να μιλήσετε με τον συντονιστή
σας.
Θα πρέπει να κάνεις εσύ μια έρευνα.
Να μπεις στην σελίδα του
πανεπιστημίου που σε ενδιαφέρει και
να δεις τα μαθήματα. Μετά θα τα
συγκρίνεις με τα μαθήματα του ΠΚ.
Δεν συστήνουμε να πηγαίνετε Erasmus
το εαρινό εξάμηνο του 4ου έτους γιατί
υπάρχει η πιθανότητα να μην έρθουν οι
βαθμοί σας στην ώρα τους, με
αποτέλεσμα να μην μπορέσετε να
αποφοιτήσετε στην ώρα σας.
Ναι μπορείς αλλά θα πρέπει να κάνεις
δύο φορές αίτηση.

Δεν μπορείς να πας Erasmus όσο
βρίσκεσαι στο πρώτο έτος των
σπουδών σου. Μπορείς να κάνεις
αίτηση όσο βρίσκεσαι στο εαρινό

εξάμηνο του 1ου έτους για να πας τον
ερχόμενο Σεπτέμβρη.

Τα άτομα όμως που ήδη είναι στο
εξωτερικό τώρα σε μια χώρα θα έχουν
επιστρέψει μέχρι το επόμενο εξάμηνο
που θέλουμε να πάμε εμείς; Άρα οι
διαθέσιμες θέσεις που θα
προσφέρονται δεν θα είναι όλες;
(αναφέρομαι στην ερώτηση για τις
διαθέσιμες θέσεις κάθε πανεπιστημίου
που έγινε πριν)
Εάν υπάρχει κάποιο λάθος στην αίτηση
μας σχετικά με την καταχώρηση των
στοιχείων θα έχουμε ευκαιρία να την
ξαναστείλουμε?

Δεν έχει σχέση αν έρθουν πίσω οι άλλοι
φοιτητές. Οι θέσεις που έχουν
χρησιμοποιηθεί για αυτούς δεν θα
ξαναγίνουν διαθέσιμες. Εφόσον
ισχύουν για όλη την ακαδημαϊκή
χρονία.

Οι φοιτητές της δημοσιογραφίας
μπορούν να πάνε σε πανεπιστήμια με
συμφωνίες από το ΚΠΕ ή μόνο σε όσα
προσφέρουν πρόγραμμα
δημοσιογραφίας;

Ναι μπορούν να πάρουν και μαθήματα
από το ΚΠΕ

Το slide με τους βαθμούς που μας
δείξατε πριν που το βρίσκουμε

Φοιτητές για Σπουδές, Ακαδημαϊκή χρονιά
2021-22 (ucy.ac.cy)

θα μπορούσατε να μας στείλετε τα
slides;

University of Cyprus (ucy.ac.cy)

Αν βρούμε μαθήματα που δεν
υπάρχουν στο πανεπιστήμιο Κύπρου,
θα μετρήσει σαν μάθημα
περιορισμένης επιλογής? Ή πρέπει να
βρούμε μόνο μαθήματα που είναι
αντίστοιχα με αυτά που προσφέρονται
στο πανεπιστήμιο Κύπρου?

Όχι αν έχετε ήδη πατήσει υποβολή και
ολοκλήρωση δεν μπορείτε να αλλάξετε
κάτι.

Ναι κάποια θα μετρήσουν σαν
μαθήματα περιορισμένης επιλογής ή
ελεύθερης.

Μπορειτε να μας πειτε το email σας

zeniou.emma@ucy.ac.cy
mariahm@ucy.ac.cy
erasmus@ucy.ac.cy

Μπορούμε να επιλέξουμε μαθήματα
ελεύθερης επιλογής από άλλους
κλάδους του πανεπιστημίου υποδοχής;

Ναι

Τα 3 επίπεδα γλωσσών από το
πανεπιστήμιο μας είναι Β2 ή Β1;

Β2

Στην Αγγλία θα έχουμε πρόσθετες
δυσκολίες λόγω της βίζας και
αντιστοίχων διαδικαστικών θεμάτων?

Ναι υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες

Από εμπειρία αποκόπτονται αρκετοί
φοιτητές που θέλουν να πάνε στο
Erasmus αλλά κόπτονται λόγω
ανταγωνισμού

Δεν αποκόπτονται πολλοί, αλλά
υπάρχει ο ανταγωνισμός

Πως απαλλασσόμαστε από τα
μαθήματα? Θα είναι περασμένα στο
σύστημα?

Αν περάσεις τα μαθήματα που είχες
επιλέξει για να κάνεις στο
πανεπιστήμιο υποδοχής τότε δεν θα
χρειαστεί να τα ξανακάνεις και θα
πάρεις τις πιστωτικές μονάδες των
μαθημάτων χωρίς να αλλάξει ο γενικός
σου.
Όχι γιατί η έγκριση σου θα γίνει πριν
τελειώσει αυτό το εξάμηνο. Εκτός εάν
τεθεί ως προϋπόθεση έγκρισης από το
τμήμα σας.

Οι βαθμολογίες του εξαμήνου που
κάνουμε τώρα μετρούν για το αν θα
μας δεχτούν;
Αν θέλουμε να πάμε Erasmus στο ίδιο
πανεπιστήμιο με έναν συμφοιτητή μας
μπορούμε να αποταθούμε κάπου;

Να στείλετε μήνυμα στον συντονιστή
Erasmus του τμήματος σας.

Αν πήραμε το ielts πριν 3 χρόνια είναι
έγκυρο;

Αυτό εξαρτάται από το κάθε
πανεπιστήμιο υποδοχής.

Οι υφιστάμενες λίστες για τα
πανεπιστήμια μέχρι πότε ισχύουν; και
πότε βγαίνουν οι καινούργιες για το
επόμενο έτος(χειμερινό);

Οι λίστες αυτές θα ισχύουν μέχρι τον
Ιανουάριο.

Να αποταθούμε σε εσάς ή στον
υπεύθυνο Erasmus του τμήματός μας;

Για τα μαθήματα σας μετα την ερευνά
σας θα αποταθείτε στον συντονιστή
του τμήματος σας.
Για προβλήματα με το σύστημα και
απορίες για το Erasmus θα ρωτήσετε
στο γραφείο μας.

