Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS
H ιδιότητα του φοιτητή Erasmus χαρακτηρίζει τους φοιτητές οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιµότητας Erasmus και οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το πανεπιστήµιό τους* προκειµένου να
διανύσουν µια περίοδο σπουδών Erasmus στο εξωτερικό σε ένα συνεργαζόµενο ευρωπαικό
πανεπιστήµιο. Στα δύο συνεργαζόµενα πανεπιστήµια πρέπει να έχει απονεµηθεί από την
Ευρωπαική Επιτροπή, ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης Erasmus.
Ως σπουδαστής Erasmus δικαιούσθε :


Να υπογράψετε το συµβόλαιο εκµάθησης µε το πανεπιστήµιο προέλευσής σας και το
πανεπιστήµιο υποδοχής σας, πριν την αναχώρησή σας. Στο συµβόλαιο αυτό, θα
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες των προβλεπόµενων σπουδών σας στο εξωτερικό,
συµπεριλαµβανοµένων των διδακτικών µονάδων που πρέπει να συγκεντρώσετε.



Ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας στο τέλος των σπουδών σας στο εξωτερικό,
υπογεγραµµένο από το πανεπιστήµιο υποδοχής σας. Σ'αυτό το έγγραφο θα αναγράφονται
τα αποτελέσµατά σας µε τις διδακτικές µονάδες και τους βαθµούς που επιτύχατε.



Να τύχουν πλήρους ακαδηµαϊκής αναγνώρισης εκ µέρους του πανεπιστηµίου προέλευσής
σας οι διδακτικές µονάδες που συγκεντρώσατε κατά τη διάρκεια της περιόδου σπουδών
σας Erasmus, σύµφωνα µε το συµβόλαιο εκµάθησης.



Απαλλαγή καταβολής στο πανεπιστήµιο υποδοχής σας διδάκτρων, τελών εγγραφής,
εξετάστρων ή τελών πρόσβασης στα εργαστήρια και στις βιβλιοθήκες κατά τη διάρκεια
των σπουδών σας Erasmus.



Να διατηρηθεί η φοιτητική σας υποτροφία ή το δάνειό σας από τη χώρα προέλευσής σας
κατά το διάστηµα της παραµονής σας στο εξωτερικό.

Ως φοιτητής Erasmus οφείλετε:


Να σέβεστε τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση Erasmus
µε το πανεπιστήµιο προέλευσής σας ή την Εθνική Μονάδα Συντονισµού της χώρας σας
(για την Ελλάδα το Ι.Κ.Υ.)



Να διασφαλίσετε ότι τυχόν αλλαγές στο συµβόλαιο εκµάθησης συµφωνούνται γραπτώς,
τόσο µε το πανεπιστήµιο προέλευσής σας όσο και µε το πανεπιστήµιο υποδοχής σας,
αµέσως µόλις προκύψουν.



Να διανύσετε ολόκληρη την περίοδο σπουδών σας, όπως συµφωνήθηκε, στο πανεπιστήµιο
υποδοχής σας, συµπεριλαµβανοµένων των εξετάσεων ή άλλων µορφών αξιολόγησης,
τηρώντας τους κανονισµούς και τις διατάξεις του πανεπιστηµίου αυτού.



Να υποβάλετε έκθεση στο πανεπιστήµιο προέλευσης, όταν επιστρέψετε, σχετικά µε την
περίοδο σπουδών σας Erasmus στο εξωτερικό.

*

«Πανεπιστήµιο» σηµαίνει κάθε είδους ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή
πρακτική, το οποίο απονέµει τίτλους σπουδών ή διπλώµατα αυτού του επιπέδου, ανεξάρτητα από το πώς
µπορεί να ονοµάζονται αυτά τα ιδρύµατα στις συµµετέχουσες χώρες.

Εάν συναντήσετε κάποιο πρόβληµα:


Προσδιορίστε το πρόβληµα σαφώς και ελέγξτε τα δικαιώµατά σας και τις υποχρεώσεις
σας.



Επικοινωνήστε µε τον συντονιστή του τµήµατός σας και κάνετε χρήση της επίσηµης
διαδικασίας προσφυγής που προβλέπεται από το πανεπιστήµιο προέλευσής σας.



Εάν εξακολουθείτε να µην είστε ικανοποιηµένος, επικοινωνήστε µε την Εθνική Μονάδα
Συντονισµού της χώρας σας (e-mail: erasmus@iky.gr).

