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Γενικά 

 

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων εναρμονίζεται πλήρως στους 

γενικούς στόχους του  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τις αρχές του Χάρτη 

Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2017) επιδιώκοντας την 

ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων, την αξιοποίηση και τη 

διάδοση των αποτελεσμάτων μετακίνησης, τη διεύρυνση των υφισταμένων και την 

ανάπτυξη νέων συνεργασιών με πανεπιστήμια της Ευρώπης και των χωρών-εταίρων 

του προγράμματος Erasmus+. Το πρόγραμμα κινητικότητας στο Τμήμα έχει οργανωθεί 

σύμφωνα με τον κεντρικό κανονισμό του γραφείου Εrasmus του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου όπως είναι αναρτημένος στο  

http://erasmus.uop.gr/index.php/erasmus-policy-statement και αφορά στην 

κινητικότητα  (εξερχόμενων και εισερχόμενων) φοιτητών για σπουδές και Πρακτική 

Άσκηση όσο και σε κινητικότητα (εξερχόμενου και εισερχόμενου) διδακτικού και 

διοικητικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση.  

 

 

Α. Κινητικότητα  (εξερχόμενων και εισερχόμενων) φοιτητών για 
σπουδές και πρακτική άσκηση 
 

Εισαγωγή  

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα σε 

προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες να 

παρακολουθήσουν μέρος του προγράμματος σπουδών τους (δηλαδή, κάποια από τα 

μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, μαθήματα επιλογής που δεν 

προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών τους ή να εκπονήσουν όλη ή μέρος της 

διπλωματικής, μεταπτυχιακής ή διδακτορικής τους εργασίας) σε κάποια από τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον υπόλοιπο κόσμο (ERASMUS+ International). Επίσης 

δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθούν µέσω του προγράµµατος Erasmus+ και να 

εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση σε Ιδρύματα του εξωτερικού που συνεργάζονται µε το 

Τµήµα ή σε άλλους Φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται στους 

τοµείς της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων. Οι φοιτητές πριν από τη µετακίνησή 

τους αναζητούν συνεργαζόμενο φορέα είτε από τη λίστα µε τους προτεινόμενους 

φορείς που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή 

αυτόβουλα. 

 

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κινητικότητα φοιτητών (σπουδές 

και Πρακτική Άσκηση) ανακοινώνονται από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου 

δύο φορές το χρόνο: Σεπτέμβριο, για μετακινήσεις Εαρινού Εξαμήνου του ίδιου 

ακαδημαϊκού έτους και Φεβρουάριο, για μετακινήσεις Χειμερινού Εξαμήνου του 

επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Ο κατάλογος των συμφωνιών συνεργασίας του 

τμήματος ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ. με τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια στα οποία μπορούν να 

μετακινηθούν φοιτητές του Τμήματος  είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο του Γραφείου 

Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου   (http://erasmus.uop.gr/index.php/2011-

http://erasmus.uop.gr/index.php/erasmus-policy-statement
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09-02-06-39-39). Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρηματοδότηση καθώς και τη 

διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών παρέχονται από το Γραφείο 

Erasmus (επίσης διαθέσιμες στο 

http://erasmus.uop.gr/images/stories/files/announce/2017-18/0031.pdf). 

 

Στο Τμήμα οργανώνεται κάθε εξάμηνο ενημερωτική συνάντηση με τους φοιτητές και 

οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μετά τη δημοσίευση της 

σχετικής ανακοίνωσης από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου.  

 

 

1. Γενικοί  όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+   

 

Οι γενικοί όροι συµµετοχής στο πρόγραµµα Erasmus+ για σπουδές σύμφωνα µε τις 

αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι αναρτηµένοι στην 

ιστοσελίδα του γραφείου Erasmus  (http://erasmus.uop.gr) και ακολουθούνται από το 

Τμήμα.  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο 

Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις προθεσμίες που ορίζονται μετά τη 

δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης. Οι αιτήσεις των φοιτητών του Τμήματος 

διαβιβάζονται στον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος για να αξιολογηθούν.  

 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα για σπουδές  
 

Δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα μέσω του προγράμματος Erasmus+  έχουν οι 

φοιτητές  του Τμήματος που: 

α. είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας που 

συμμετέχει στο πρόγραμμα.  

β. διανύουν τουλάχιστον το τρίτο εξάμηνο σπουδών τους κατά την υποβολή της 

αίτησής τους.  

γ. έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 70% των μαθημάτων των προηγουμένων ετών κατά 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να απομένουν 

τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη του διπλώματος, έτσι ώστε να μπορούν να 

πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής.  

δ. ο μέσος όρος της αναλυτικής τους βαθμολογίας δεν είναι μικρότερος του 6,5. Σε 

διαφορετικές περιπτώσεις παρέχεται επαρκής αιτιολόγηση.  

ε. διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής ή χρησιμοποιείται στο χώρο εργασίας του Φορέα Υποδοχής. 

Ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας κρίνεται το επίπεδο Β1. Η πρόσθετη γνώση ξένης 

γλώσσας προσμετράται στην τελική αξιολόγηση. 

 

Σημειώνεται ότι οι  φοιτητές  μπορούν να μεταβούν για σπουδές για διάστημα 

μεγαλύτερο των 2 μηνών και μικρότερο του ενός έτους σε κάποιο από τα ιδρύματα του 

εξωτερικού με το οποίο το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει συνάψει διμερή συμφωνία. Στο Πανεπιστήμιο 

Υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής και εξέταστρα ενώ 

εξακολουθούν να καταβάλλονται πλήρως στους εξερχόμενους φοιτητές εθνικές 

http://erasmus.uop.gr/index.php
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υποτροφίες και δάνεια. Επίσης, επισημαίνεται ότι δίνεται προτεραιότητα στους 

φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν άλλη φορά. 

 

 

3.  Κριτήρια Επιλογής φοιτητών/τριών  

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των  φοιτητών γίνεται από τον Συντονιστή Erasmus+ του 

Τμήματος, βάσει των παρακάτω κριτηρίων και του πίνακα μοριοδότησης σύμφωνα με 

τον κανονισμό κινητικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (διαθέσιμος στο 

http://erasmus.uop.gr/index.php/2018-08-02-07-18-10: 

 

α. Επιτυχής ολοκλήρωση κατά 70% των μαθημάτων των προηγουμένων ετών 

σπουδών. 

β. Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας. Ως ελάχιστο επίπεδο 

γλωσσομάθειας κρίνεται το επίπεδο Β1. Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα που 

γίνονται τα μαθήματα ή χρησιμοποιείται στο χώρο εργασίας του Φορέα Υποδοχής. Οι 

φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους αντίστοιχους τίτλους γλωσσομάθειας. 

γ. Αξιολόγηση φοιτητικής επίδοσης. Ο μέσος όρος βαθμού της αναλυτικής 

βαθμολογίας θα αξιολογηθεί ανάλογα σε περιπτώσεις ισοδύναμων φοιτητών στα 

υπόλοιπα κριτήρια επιλογής. 

δ. Αξιολόγηση υψηλών κινήτρων συμμετοχής των υποψηφίων στο Πρόγραμμα 

Erasmus+. (Διερευνάται μέσα από σχετική συνέντευξη με τον Συντονιστή Erasmus+ 

του Τμήματος Σπουδών του φοιτητή). Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι φοιτητές 

ενημερώνονται ότι: 

• Η αίτησή τους είναι δεσμευτική και δεν δύναται να ακυρωθεί παρά μόνο εάν 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι (με σχετική αιτιολόγηση). 

• Υπάρχει η δυνατότητα να αποσύρουν την αίτηση υποψηφιότητας, χωρίς 

κυρώσεις, μέχρι τη λήξη της προσωπικής συνέντευξης. Σε περίπτωση 

ακύρωσης της αίτησης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο φοιτητής 

δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικές δράσεις του Προγράμματος. 

• Τα θέματα στέγασης και σίτισης στη χώρα υποδοχής, διευθετούνται με ευθύνη 

των φοιτητών. 

• Επιτυχής, θεωρείται η μετακίνηση όταν ο φοιτητής έχει εξεταστεί σε μαθήματα 

ισοδύναμα με το ήμισυ των ECTS τα οποία δηλώνονται στη Συμφωνία 

Σπουδών, π.χ. 15 ECTS όταν προβλέπεται σύνολο 30 ECTS για εξάμηνη 

μετακίνηση. Σε διαφορετική περίπτωση, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει επιστροφή μέρους ή του συνόλου του ποσού της υποτροφίας.  

 

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων 2 μόρια ανά μάθημα 

Μέσος όρος βαθμολογίας περασμένων μαθημάτων Μ.Ο. x 10 

Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας 

επιπέδου C2 (άριστη γνώση) 

4 μόρια 

Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας 

επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) 

3 μόρια 

http://erasmus.uop.gr/index.php/2018-08-02-07-18-10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ERASMUS+                                                                                                   5 
 

Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας 

επιπέδου Β2 (καλή γνώση) 

2 μόρια 

Πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 

(καλή γνώση) και άνω 

1 μόριο 

Έτος σπουδών α) < 5 έτη: 8 μόρια 

β) 5 έτη: 6 μόρια, 

γ) 6 έτη: 4 μόρια, 

δ) 7 έτη και άνω: 2 μόρια 

Πρώτη συμμετοχή στο Πρόγραμμα 20 μόρια 

Αξιολόγηση υψηλών κινήτρων συμμετοχής 1 - 5 μόρια 

Βεβαίωση Τμήματος πλήρωσης προϋποθέσεων 

πρακτικής στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

10 μόρια 

Επιστολή αποδοχής από Φορέα Υποδοχής στην 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

20 μόρια  

 

 

4. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής 
 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τον Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος 

διαβιβάζονται στο γραφείο Erasmus σε: α) πίνακα επιλεγέντων φοιτητών με 

αξιολογική σειρά και β) πίνακα επιλαχόντων φοιτητών με αξιολογική σειρά. Η τελική 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται από το Γραφείο Erasmus σε εύλογο διάστημα 

μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των αιτήσεων, μέσω: 

α) αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στους αιτούντες και β) ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Ο αριθμός μετακινουμένων 

οριστικοποιείται βάσει των διαθεσίμων χρηματικών υπολοίπων του Προγράμματος και 

σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί, δίδεται προτεραιότητα στους υποψηφίους που 

συμμετέχουν για πρώτη φορά και στους φοιτητές του πέμπτου, του τέταρτου και του 

τρίτου έτους κατά προτεραιότητα. 

 

5. Αναγνώριση Μαθημάτων  

 

Οι φοιτητές οι οποίοι μετακινούνται για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα του 

εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, μπορούν να αναγνωρίσουν τα 

μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία στο Ίδρυμα Υποδοχής, σύμφωνα με 

την Πολιτική Αναγνώρισης Πιστωτικών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(Παράρτημα Α). Τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

πριν την αναχώρηση του φοιτητή μετά από εισήγηση του αρμόδιου διδάσκοντα. Ο 

βαθμός τους ανάγεται στην αριθμητική κλίμακα 0-10 εάν η κλίμακα βαθμολόγησης 

είναι διαφορετική στο Ίδρυμα Υποδοχής. Οι πιστωτικές μονάδες (ECΤS) που 

αποδίδονται στα μαθήματα που αναγνωρίζονται είναι αυτές του ΠΠΣ του Τμήματος. 

Μαθήματα που δεν θα αναγνωριστούν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος ως μαθήματα επιλογής και οι διδακτικές μονάδες του (ECΤS) δεν 

προσμετρώνται στις συνολικές που απαιτούνται για την λήψη του διπλώματος.  
 

Πριν την αναχώρηση 
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Οι Μαθησιακές Συμφωνίες συμπληρώνονται σε συνεργασία με τον Τμηματικό 

Συντονιστή πριν την αναχώρηση του φοιτητή. Παρέχεται προσωπική συμβουλευτική 

σε κάθε φοιτητή και παράλληλα, διασφαλίζεται η διαδικασία αναγνώρισης 

κινητικότητας, έτσι ο φοιτητής γνωρίζει εκ των προτέρων ότι τα μαθήματα που θα 

πάρει στο εξωτερικό, θα αναγνωριστούν πλήρως, μετά από επιτυχή ολοκλήρωσή τους.  

Σε περίπτωση όπου ο φοιτητής για συγκεκριμένους λόγους (όπως αναφέρονται στη 

Μαθησιακή Συμφωνία) αναγκαστεί να κάνει αλλαγές στο πρόγραμμα της Συμφωνίας 

Μάθησης, αυτές θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, σε διάστημα ενός μήνα 

από την έναρξη των σπουδών και να εγκριθούν από το Ίδρυμα Προέλευσης ώστε να 

έχει ο φοιτητής την εγγύηση ότι θα λάβει πλήρη αναγνώριση αυτών, μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωσή τους. Οι συμβάσεις συμπληρώνονται με ευθύνη του Γραφείου Erasmus 

και οι φοιτητές ενημερώνονται για θέματα ασφάλισης καθώς και για τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις τους (Χάρτης Erasmus). 

 

Μετά την επιστροφή 

Όταν ο φοιτητής επιστρέψει θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο του 

Πανεπιστημίου Υποδοχής όπου να αναγράφονται οι τίτλοι των μαθημάτων, οι βαθμοί 

που έλαβε στις αντίστοιχες εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ο αριθμός των 

ECTS και η κλίμακα ECTS grading.  

 

 

6.  Εισερχόμενη κινητικότητα φοιτητών 
 

Οι εισερχόμενοι/ες φοιτητές έχουν πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες που αφορούν σε 

πρακτικά και ακαδημαϊκά θέματα από την ιστοσελίδα του Τμήματος και του γραφείου 

Erasmus. Οι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές ενημερώνουν για ακαδημαϊκά θέματα 

(προγράμματα σπουδών, μαθησιακά αποτελέσματα). Τα γνωστικά αντικείμενα τα 

οποία διδάσκονται στην Αγγλική ή άλλη γλώσσα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος ενώ στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία διδάσκονται στην Ελληνική 

γλώσσα, οι ξενόγλωσσοι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εκπονήσουν Σχέδιο 

Έρευνας ή Ανεξάρτητη Μελέτη (Research Project / Independent Study).  

 

 

Β. Κινητικότητα Erasmus+ για πρακτική άσκηση  
 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σε 

συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων υλοποιεί τη δράση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+.  

 

Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών 

(προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες) να πραγματοποιήσουν: 

• Την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος, διάρκειας 3 έως 4 μηνών και να λάβουν 

5 πιστωτικές μονάδες. 

• Προαιρετική Πρακτική Άσκηση (χωρίς να λάβουν πιστωτικές μονάδες). 

• Πρακτική Άσκηση ως πρόσφατα απόφοιτοι του Τμήματος. Σε αυτή την 

περίπτωση η μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση γίνεται κατά τον πρώτο χρόνο 
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της αποφοίτησής τους (δηλαδή της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος 

σπουδών τους), εφόσον καταθέσουν αίτηση κατά το τελευταίο έτος σπουδών 

τους (όσο διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα) και πριν την απόκτηση του 

διπλώματός τους (ολοκλήρωση των υποχρεώσεων)  

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας 

Τροφίμων του πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου έχουν τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική Πρακτική τους Άσκηση (διάρκειας 6 μηνών/10 

ECTS) στο πλαίσιο κινητικότητας Erasmus+ εφόσον:  

• Φοιτούν τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο. 

• Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα ειδικότητας του προγράμματος 

σπουδών τους.  

  

Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την ανεύρεση κατάλληλου φορέα, ενώ το Τμήμα 

ελέγχει και εγκρίνει την καταλληλόλητα της Πρακτικής Άσκησης και τη συνάφεια με 

το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του φοιτητή μέσω της Επιτροπής Πρακτικής 

Άσκησης και υπό τους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης. 

H επιλογή των φοιτητών πραγματοποιείται από τον αρμόδιο Συντονιστή του 

προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος. Επιπρόσθετα, ισχύουν οι προϋποθέσεις και ο 

τρόπος αξιολόγησης που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 

κανονισμού όσο και του κανονισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Erasmus του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (τηλ. 25721-0-45171, e-mail: international@us.uop.gr) 

και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται κάθε φορά από το Τμήμα Διεθνών 

Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Για την αποδοχή της υποψηφιότητας 

απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία 

αναφέρονται στη συνέχεια.  

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  

• Αίτηση Υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)  

• Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)  

• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας  

• Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου 

σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία  

• Αντίγραφο τίτλου σπουδών ΑΕΙ (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 

διδάκτορες)  

• Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο)  

• Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance and Working Program) 

του οργανισμού υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση, στην 

οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες: ο λογότυπος του φορέα, στοιχεία 

του υπευθύνου του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη σχετική συμφωνία 

Πρακτικής Άσκησης, στοιχεία του αρμόδιου ατόμου του φορέα υποδοχής 

υπευθύνου της παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης (όνομα, ιδιότητα, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail). Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του 

φορέα για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης (traineeship) στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

(έναρξη-λήξη) διάρκειας δύο, τεσσάρων ή έξι μηνών. Επιπλέον, θα 

περιγράφονται αναλυτικά το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου Πρακτικής 
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Άσκησης, καθώς και τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου. Τέλος, η επιστολή θα 

υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη 

σφραγίδα του φορέα.  
 

Γ.  Οργάνωση κινητικότητας προσωπικού για διδασκαλία και 
επιμόρφωση 
 

Το Τμήμα ενθαρρύνει όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στις δράσεις κινητικότητας 

για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+ και ακολουθεί 

τον κανονισμό κινητικότητας Φοιτητών-Διδασκόντων-Προσωπικού (διαθέσιμος στο 

http://erasmus.uop.gr/index.php/2018-08-02-07-18-10).  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μετά τη δημοσίευση σχετικής 

ανακοίνωσης από το Γραφείο Erasmus. Το Σχέδιο Διδασκαλίας/Επιμόρφωσης 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος και οι συμβάσεις 

συντάσσονται με ευθύνη του Γραφείου Erasmus.  

 

Η περίοδος κινητικότητας για Διδασκαλία και Επιμόρφωση, αναγνωρίζεται θεσμικά 

από το Ίδρυμα και προσμετράται στα προσόντα των υποψηφίων κατά τις διαδικασίες 

εξέλιξής τους.  

 

 

Δ. Κινητικότητα από/προς τις χώρες–εταίρους του 
προγράμματος Erasmus+ (Διεθνής κινητικότητα Erasmus+, 
International Credit mobility) 
 

Tο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

συμμετέχει στο πρόγραμμα «Κινητικότητα από/προς τις χώρες εταίρους του 

προγράμματος Erasmus+» (Διεθνής κινητικότητα Erasmus+, International Credit 

mobility) και ακολουθεί τον κανονισμό κινητικότητας Φοιτητών-Διδασκόντων-

Προσωπικού (διαθέσιμος στο http://erasmus.uop.gr/index.php/2018-08-02-07-18-10).  

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ορίζεται 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ (ή Τμηματικός 

συντονιστής Διεθνούς Κινητικότητας). 

 

 

Παράρτημα  
 

  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 

 

Διαθέσιμη στο http://erasmus.uop.gr/index.php/-----ects  

http://erasmus.uop.gr/index.php/2018-08-02-07-18-10
http://erasmus.uop.gr/index.php/2018-08-02-07-18-10
http://erasmus.uop.gr/index.php/-----ects
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Σύμφωνα με τον Οδηγό για τους Χρήστες του ECTS: 

• 60 ECTS κατανέμονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους φοίτησης 

• 30 ΕCTS κατανέμονται σε ένα εξάμηνο 

• 20 ECTS σε ένα τρίμηνο 

Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα 

Ίδρυμα πιστοποιεί ότι μερικά από τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 

και αξιολογηθεί σε κάποιο άλλο Ίδρυμα, πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις ενός εκ των 

προσφερομένων προγραμμάτων. 

Αναγνώριση σημαίνει ότι ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που αποκτώνται με την 

επίτευξη των κατάλληλων μαθησιακών αποτελεσμάτων, στο κατάλληλο επίπεδο, σε 

κάποιο άλλο πλαίσιο σπουδών, θα αντικαταστήσει τον αριθμό των πιστωτικών 

μονάδων που απονέμονται για τα ίδια μαθησιακά αποτελέσματα στο Ίδρυμα που 

χορηγεί τον τίτλο. 

Με αυτή τη λογική, εφόσον στην Συμφωνία Μάθησης για 6 μήνες έχουν συμφωνηθεί 

τα 30 ECTS, αυτά θα πρέπει να αναγνωριστούν από το Ίδρυμα Προέλευσης, εφόσον ο 

φοιτητής ολοκλήρωσε επιτυχώς την περίοδο των σπουδών του στο Ίδρυμα Υποδοχής. 

Αντίστοιχες είναι οι απαιτήσεις για την χορήγηση 20 ECTS και 60 ECTS. 

Δεδομένης της ποικιλίας των προγραμμάτων και των Ιδρυμάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης οι πιστωτικές μονάδες και τα μαθησιακά αποτελέσματα μιας 

εκπαιδευτικής ενότητας σε διαφορετικά προγράμματα, δεν είναι ταυτόσημα. 

Επομένως, καλό είναι να ακολουθείται μια ευέλικτη προσέγγιση για την αναγνώριση 

των πιστωτικών μονάδων που λαμβάνονται σε κάποιο άλλο πλαίσιο. 

Πρέπει να αναζητείται μια «δίκαιη αναγνώριση» αντί της τέλειας αντιστοιχίας. Αυτού 

του είδους η «δίκαιη αναγνώριση» θα πρέπει να βασίζεται στα μαθησιακά 

αποτελέσματα - δηλαδή, τι γνωρίζει και μπορεί να κάνει κάποια άτομο - και όχι στις 

τυπικές διαδικασίες που οδηγούν στην ολοκλήρωση ενός τίτλου σπουδών ή της 

εκπαιδευτικής ενότητας. 

Για παράδειγμα, στην πράξη, μια εκπαιδευτική ενότητα (π.χ. ένα μάθημα) 4 

πιστωτικών μονάδων ECTS σε ένα άλλο Ίδρυμα, μπορεί να αντικαταστήσει μια 

συνιστώσα 5 πιστωτικών μονάδων ECTS σε ένα άλλο Ίδρυμα εάν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα είναι ισοδύναμα. Στον φοιτητή θα απονεμηθούν τότε 5 πιστωτικές 

μονάδες ECTS. 

Επίσης, ένα μάθημα του Ιδρύματος υποδοχής, δύναται να αντιστοιχηθεί με δύο 

μαθήματα στο Ίδρυμα προέλευσης από τη στιγμή που ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής 

αξιολογήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Ο φοιτητής ζητεί αλλά δεν διαπραγματεύεται την ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον 

διδάσκοντα κάθε μαθήματος χωριστά. Η Συμφωνία Σπουδών μαζί με το Πιστοποιητικό 

Αναλυτικής Βαθμολογίας είναι σχεδιασμένα να διασφαλίζουν την πλήρη αναγνώριση 

του προγράμματος σπουδών που παρακολουθείται στο Ίδρυμα Υποδοχής. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: η Συμφωνία Μάθησης υπογράφεται πριν την αναχώρηση του φοιτητή 

και έτσι ο φοιτητής γνωρίζει εκ των προτέρων ότι τα μαθήματα που θα πάρει στο 

εξωτερικό, θα αναγνωριστούν πλήρως, μετά από επιτυχή ολοκλήρωσή τους. 

Σε περίπτωση όπου ο φοιτητής για συγκεκριμένους λόγους (όπως αναφέρονται στη 

Μαθησιακή Συμφωνία) αναγκαστεί να κάνει αλλαγές στο πρόγραμμα της Συμφωνίας 
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Μάθησης, αυτές θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, σε διάστημα ενός μήνα 

από την έναρξη των σπουδών, και να εγκριθούν από το Ίδρυμα Προέλευσης ώστε να 

έχει ο φοιτητής την εγγύηση ότι θα λάβει πλήρη αναγνώριση αυτών, μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωσή τους. 

Εάν ο φοιτητής επιλέξει να παρακολουθήσει ένα μάθημα, το οποίο δεν εντάσσεται στο 

Πρόγραμμα Σπουδών του και δεν επιθυμεί να υπολογιστεί για την απόκτηση του τίτλου 

σπουδών του, αυτό θα αναγραφεί στο 6.1 του Παραρτήματος Διπλώματος. Βάσει του 

Οδηγού ΕCTS «Οι πιστωτικές μονάδες που απονέμονται στη συνεχή εκπαίδευση 

μπορούν ή όχι να αναγνωρίζονται και να συσσωρεύονται για την απόκτηση κάποιου 

τίτλου σπουδών/προσόντος, ανάλογα με την επιθυμία του εκπαιδευόμενου και /ή τις 

προϋποθέσεις για την απονομή κάποιου τίτλου σπουδών/προσόντος. Ορισμένοι 

εκπαιδευόμενοι μπορεί να ενδιαφέρονται μόνο για την παρακολούθηση κάποιας 

συγκεκριμένης εκπαιδευτικής συνιστώσας χωρίς να επιθυμούν να αποκτήσουν τον 

τίτλο σπουδών.» 

Οι Μαθησιακές Συμφωνίες προβλέπουν την παρακολούθηση ακαδημαϊκών ενοτήτων 

που αντιστοιχούν στο σύνολο των ECTS του εκάστοτε προγράμματος που επιλέγει ο 

φοιτητής (20, 30 ή 60 ECTS). Δεν γίνεται μετακίνηση για λιγότερα από τα 

προβλεπόμενα ECTS. 

Αποδεκτή θεωρείται η μετακίνηση όταν ο φοιτητής έχει εξεταστεί σε μαθήματα 

ισοδύναμα τουλάχιστον με το ήμισυ των ECTS (π.χ. 15 ECTS όταν προβλέπεται 

σύνολο 30 ECTS για εξάμηνη μετακίνηση) τα οποία δηλώνονται στη Συμφωνία 

Σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

επιστροφή μέρους ή του συνόλου του ποσού της υποτροφίας. Η συμπλήρωση 

λιγότερων των προβλεπόμενων ECTS από τον μετακινηθέντα φοιτητή αξιολογούνται 

περαιτέρω από το Τμήμα προέλευσής του και το Ίδρυμα. 

 

Τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής επίδοσης των φοιτητών που μετακινούνται για 

σπουδές αξιολογούνται βάσει της αναλυτικής βαθμολογίας που θα προσκομίσουν μετά 

τη λήξη της μετακίνησής τους. 

Τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής επίδοσης των φοιτητών που μετακινούνται για 

Πρακτική Άσκηση αξιολογούνται βάσει της βεβαίωσης ολοκλήρωσης του έργου στην 

οποία περιλαμβάνεται και η κλίμακα αξιολόγησης, ως εξής: 

 

 

 

 

Ποσοστό φοιτητών 

που συνήθως 

αξιολογούνται με 

αυτό το βαθμό 

% 

Ορισμός 
Περιοχή 

βαθμολογίας 

A 10 Άριστα-άριστο 

αποτέλεσμα με 
9-10 
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επουσιώδεις 

ελλείψεις 

B 25 

Πολύ καλά-άνω 

του μετρίου, με 

ορισμένες 

ελλείψεις 

8-8.99 

C 30 

Καλά-καλή 

εργασία με 

ορισμένες 

σημαντικές 

ελλείψεις 

7-7.99 

D 25 

Αρκετά καλά-

αποδεκτό επίπεδο 

εργασίας, αλλά με 

σοβαρές ελλείψεις 

6-6.99 

E 10 

Ικανοποιητικά-η 

εργασία πληροί τα 

ελάχιστα κριτήρια 

5-5.99 

FX - 

Αποτυχία-

απαιτείται 

μεγαλύτερη 

προσπάθεια για 

την επιτυχή 

ολοκλήρωση και 

την απονομή 

πιστωτικών 

μονάδων 

3.5-4.99 

F - 

Αποτυχία-

απαιτείται πολύ 

μεγαλύτερη 

προσπάθεια 

0-3.49 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο του, το Ίδρυμα 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή μέρους ή του συνόλου του ποσού της 

υποτροφίας. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

1. Η πλήρης εναρμόνιση με τις αρχές του Χάρτη Erasmus. 

2. Η αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων μετακίνησης. 
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3. Η διεύρυνση των υφισταμένων και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών στο πλαίσιο του 

Προγράμματος. 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

 

Η αποτίμηση της εφαρμογή του Σχεδίου και τα συμπεράσματα εξάγονται α) βάσει του 

βαθμού απορρόφησης των κονδυλίων και β) βάσει της ποιοτικής ανάλυσης των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων μετά την υποβολή της Έκθεσης Κινητικότητας. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Τυχόν αλλαγές και διαφοροποιήσεις κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης του 

Προγράμματος δημοσιοποιούνται έγκαιρα, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και 

συνοχή στη λειτουργία του Προγράμματος. 

 

 


