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Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
 

Με το Πρόγραμμα Erasmus+ (Έρασμος) ενθαρρύνεται η κινητικότητα φοιτητών/τριών για 

σπουδές ή πρακτική άσκηση και μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για επιμόρφωση και 

διδασκαλία στην Ευρώπη (ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία) και 

σε χώρες-εταίρους εκτός Ευρώπης. Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν 

τόσο στο πρόγραμμα φοίτησης όσο και σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και να 

παρακολουθούν προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Για να 

πραγματοποιηθεί το Πρόγραμμα Erasmus+, τα τμήματα φοίτησης Ελληνικών Πανεπιστημίων 

επισυνάπτουν διμερή προγράμματα συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα ή άλλους φορείς για φοίτηση ή/και πρακτική άσκηση σε χώρες που πραγματοποιείται 

το Πρόγραμμα Erasmus+.  

Ο οδηγός αυτός προορίζεται για τους φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα. Τα μέλη της ακαδημαϊκής Κοινότητας που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να 

απευθυνθούν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Erasmus+ είναι: 

- η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, διευρύνοντας την προσωπική 

εξέλιξη των φοιτητών και τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και των επαγγελματικών 

προοπτικών τους,  

- η ενθάρρυνση και υποστήριξη των συμμετεχόντων που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς 

ομάδες, 

- η ανάπτυξη της αυτάρκειας και ανεξαρτησίας, της αυτοπεποίθησης και των νέων δεξιοτήτων 

των συμμετεχόντων, 

- η ανάπτυξη και η συνεργασία των συμμετεχόντων στα πλαίσια της διαπολιτισμικότητας στην 

Ευρώπη.   

Σε σύγκριση με το παλιότερο Πρόγραμμα Έρασμος (Erasmus), το νέο Πρόγραμμα Erasmus+ 

επιδιώκει να βοηθήσει νέους που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν έναν πλήρη κύκλο 

μεταπτυχιακών σπουδών σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προβλέπει τη χορήγηση 

δανείων με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται από το 
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ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στις τράπεζες της χώρας 

τους. 

Διευκρινίζεται ότι μόνο τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με το 

Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν να υποβάλλουν στην 

Εθνική Μονάδα αίτηση χρηματοδότησης δραστηριοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο της Δράσης 

αυτής. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών έχει πιστοποιηθεί για το πλαίσιο της Δράσης.  

 

Τύποι Κινητικότητας 
 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού/ Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσαρμοζόμενη στις νέες 

συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας των τελευταίων ετών, προχώρησε σε 

πρόταση μέτρων και κανόνων όσον αφορά τους τύπους κινητικότητας. 

Οι τύποι της κινητικότητας για το 2020-2021, κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 

1) Φυσική κινητικότητα (Physical Mobility) - Με φυσική παρουσία στα μαθήματα του ιδρύματος 

υποδοχής (επιχορηγείται). 

2) Εικονική κινητικότητα (Virtual Mobility) - Εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων από 

την Ελλάδα (δεν επιχορηγείται). 

3) Μικτή κινητικότητα (Blended Mobility) - Η κινητικότητα ξεκινάει εικονικά (virtually) στην Ελλάδα 

και συνεχίζεται με φυσική παρουσία στο ίδρυμα υποδοχής (physically) εφόσον οι συνθήκες το 

επιτρέψουν (επιχορηγείται για το διάστημα της φυσικής παρουσίας). Το ελάχιστο χρονικό 

διάστημα της φυσικής κινητικότητας είναι οι 3 μήνες. 

 

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+, τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών καθορίζονται 

από το Πανεπιστήμιο Φοίτησης, στην προκειμένη περίπτωση από το Πανεπιστήμιο Πατρών, και 

συνδέονται με ακαδημαϊκή την επίδοση, τη γνώση ξένης γλώσσας, το έτος σπουδών, τυχόν 

προαπαιτούμενα μαθήματα, κ.λπ. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια και οι 

διαδικασίες για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ του Τμήματος Λογοθεραπείας 

Πανεπιστημίου Πατρών.  
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Εξερχόμενη Κινητικότητα Τμήματος Λογοθεραπείας 
 

Οι φοιτητές της Λογοθεραπείας που ενδιαφέρονται για το Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να 

επωφεληθούν από το πρόγραμμα: 

❖ για σπουδές (3 έως 12 μήνες) 

❖ για πρακτική άσκηση (2 έως 12 μήνες) ή συνδυασμό (μετά την περίοδο σπουδών) 

❖ μέσα από την παρακολούθηση μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, τα οποία 

αναγνωρίζονται μέσω των ECTS (European Credit Transfer System), και τα οποία θα 

αναφέρονται και στην αναλυτική βαθμολογία τους καθώς και μέσω της χορήγησης 

Παραρτήματος Διπλώματος 

❖ μέσω μηνιαίας επιχορήγησης για τον φοιτητή, η οποία διαφοροποιείται μερικώς ανάλογα 

με το είδος των σπουδών (σπουδές ή πρακτική άσκηση), το κόστος ζωής της χώρας 

υποδοχής κτλ. 

 

Οι φοιτητές/τριες της Λογοθεραπείας μπορούν να μετακινηθούν μόνο σε Πανεπιστήμια με τα 

οποία έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες το Τμήμα Λογοθεραπείας.  

Αυτά τα Πανεπιστήμια παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών:  

https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus 

Επίσης τα Πανεπιστήμια με τα οποία υπάρχει διμερής συμφωνία με το Τμήμα Λογοθεραπείας 

του Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Παρακαλείσθε να 

παρακολουθείτε την σελίδα για τυχόν επικαιροποιήσεις.  

Κάθε έτος, το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών αποστέλλει σχετική 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Πατρών και στις Ανακοινώσεις του Τμήματος Λογοθεραπείας για την πλήρη και 

έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών/τριών.   
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Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού  
 

Κινητικότητα φοιτητών 
 

Για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογοθεραπείας η κινητικότητα διαρκεί συνήθως ένα 

ακαδημαϊκό εξάμηνο (παρακολούθηση μαθημάτων) ή τρεις μήνες (για εκπόνηση μέρους 

πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας).  Η διάρκεια κινητικότητας των φοιτητών και προσωπικού σε 

κάθε Πανεπιστήμιο και φορέα Υποδοχής αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Πατρών έχει ήδη προσδιοριστεί με τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει το Τμήμα 

Λογοθεραπείας με άλλα Ιδρύματα.  

Επιχορήγηση για την κινητικότητα φοιτητών  
 

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών που 

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως Μηνιαία Επιχορήγηση ανάλογα με τη 

Χώρα Υποδοχής. 

Η μέγιστη διάρκεια επιχορήγησης για τους φοιτητές/τριες είναι τα 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Κινητικότητα φοιτητών που προέρχονται από Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες 
 

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης 100 € 

ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για 

σπουδές. 

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι το ακόλουθο: 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων –εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο 

και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών 

προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, 

να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το πλέον 

πρόσφατο φορολογικό έτος. Για την περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το οικογενειακό ή κατά 

κεφαλήν εισόδημα, μπορείτε να επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: 

https://www.iky.gr/el/2014-07-16-11-07-26/kinhtikothta-foithtwn-gia-spoydes-kai-praktikh-

askhsh/kinitikotita-foititon-gia-spoudes 



Οδηγός Erasmus Τμήματος Λογοθεραπείας, Σ.Ε.Α.Υ., Πανεπιστημίου Πατρών 

 
7 

 

Κινητικότητα ατόμων με Αναπηρίες 
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική 

πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με αναπηρίες σε όλες τις 

δραστηριότητές τους στην εκπαίδευση. Τα άτομα με αναπηρίες (φοιτητές και προσωπικό) 

αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις 

επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να 

μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.  

Τα άτομα με αναπηρίες είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και 

σεβασμό, ενώ ιδιαίτερ μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου. Για τον 

πλήρη κατάλογο των αναπηριών δείτε τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος 

Α’/17.9.2013. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για 

να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και 

άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.  
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Διαδικασίες Erasmus  
 

Τα βασικά βήματα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ είναι:  

 

Οι επιλεγμένοι φοιτητές του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου προκειμένου να 

οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να λάβουν την επιχορήγηση πρέπει 

να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία: 

Στην περίπτωση επιλογής τού φοιτητή/τριας μετά το Βήμα 3  παραπάνω, ο φοιτητής/τρια οφείλει 

να υποβάλει αίτηση προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.  

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο και πραγματοποιείται διαδικασία 

επίσημης υπόδειξης υποψηφίου Erasmus+.  

Έπειτα, ο φοιτητής/τρια υποβάλλει το Student Application Form, το Learning Agreement, το 

Housing Application Form (εφόσον το πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητική εστία) στο Πανεπιστήμιο 

Υποδοχής καθώς και άλλα έγγραφα που τυχόν απαιτούνται. 

Όσον αφορά την επιχορήγηση, πριν την αναχώρηση καταβάλλεται σε κάθε άτομο που συμμετέχει 

σε κινητικότητα για σπουδές το 80% του συνολικού ποσού που δικαιούται. Τυχόν τραπεζικά 

έξοδα βαρύνουν τους δικαιούχους φοιτητές.  

Για την καταβολή επιχορήγησης πριν από την αναχώρηση, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να 

καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, τα απαραίτητα έγγραφα. Για Κοινωνικά Ευπαθείς 

Ομάδες και ΑμεΑ, παρέχονται οδηγίες από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. 
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Διαδικτυακή 
υποβολή αίτησης 
κατόπιν σχετικής 
προκήρυξης από 
το Τμήμα Διεθνών 
Σχέσεων 

  

 
Β

ή
μ

α
 2

 

 

Η μοριοδότηση 
αιτήσεων από τους 
συντονιστές Erasmus 
του τμήματος 
Λογοθεραπείας, η 
πραγματοποίηση 
συνεντεύξεων και 
ταξινόμηση σε 
φθίνουσα διάταξη 
των αιτήσεων 
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Η κατανομή 
θέσεων ανά τμήμα 
από την Επιτροπή 
Συντονισμού 
Κινητικότητας 
Φοιτητών. 
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Μετά την επιστροφή καταβάλλεται σε κάθε άτομο που συμμετείχε σε κινητικότητα για σπουδές 

το 20% του συνολικού ποσού που δικαιούται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής 

και το άτομο έχει ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις του.  

Για την καταβολή της επιχορήγησης μετά την επιστροφή, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα όπως αναφέρονται από το Τμήμα Διεθνών 

Σχέσεων (https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/kritiria_epistrofis_sms_2016-

17.pdf). 

 

Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζονται τα βήματα της διαδικασίας σε μορφή checklist για την 

δική σας διευκόλυνση. 
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Κριτήρια και Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 
 

Κριτήρια Εισαγωγής και Συμμετοχής 
 

Τα κριτήρια εισαγωγής στο πρόγραμμα και η μοριοδότηση των φοιτητών για το κάθε πεδίο 

παρουσιάζονται αναλυτικά στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Για το Τμήμα Λογοθεραπείας, τα πεδία που συνυπολογίζονται είναι τα εξής: 

● Επίπεδο Σπουδών 

● Περατωμένα Μαθήματα 

● Γλωσσική επάρκεια (γλώσσα συνεργασίας) 

● Γλωσσομάθεια (όλες οι γλώσσες) 

● Βιογραφικό/ Λόγοι Συμμετοχής 

● Πρώτη ή Προηγούμενη συμμετοχή 

● Μη έγκαιρη / αιτιολογημένη ακύρωση  

● Συνέντευξη.  

Στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, η επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών 

λαμβάνει χώρα, εκτός από την έγκριση συμμετοχής που πραγματοποιείται από τον Συντονιστή 

Erasmus+ του Τμήματος με βάση τον πίνακα αξιολόγησης στα παραπάνω πεδία, και η συνολική 

φοιτητική επίδοση του φοιτητή, το γενικότερο ενδιαφέρον και το ήθος του/της φοιτητή/τριας και 

χαρακτηριστικά όπως η συνέπεια ως προς την τήρηση των κανόνων κ.α. Επίσης είναι σημαντικό 

ο/η φοιτητής/τρια να έχουν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα εγκαίρως όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα που απαιτούνται για την μετακίνησή του/της. Σε περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλος 

αριθμός αιτήσεων για λίγες μετακινήσεις, προτιμούνται οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες δεν έχουν 

συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ σε προγενέστερο χρόνο.  

Προϋποθέσεις 
 

Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή του φοιτητή/τριας στο πρόγραμμα ορίζονται με γνώμονα την 

επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.  

Ο/Η φοιτητής/τρια που δύναται να λαμβάνει μέρος πρέπει να έχει εγγραφεί τουλάχιστον στο 2ο 
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έτος σπουδών στο Τμήμα Λογοθεραπείας και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του 1ου 

έτους. Η γνώση της ξένης γλώσσας, η οποία χρησιμοποιείται στο Πανεπιστήμιο με τη διμερή 

συμφωνία (γλώσσα συνεργασίας) θα πρέπει να αντιστοιχεί σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον.  

Μετά την επιλογή του φοιτητή/τριας θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη δι-ιδρυματική 

συμφωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής και Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement), με τα οποία      

προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση της διπλωματικής/ πτυχιακής εργασίας και 

αντιστοιχούν σε 30 ECTS ανά εξάμηνο κατά περίπτωση.  
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Γλωσσική Υποστήριξη 
 

H Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) είναι ένα online εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν ως γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας μία 

από τις έξι γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά) να 

αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τη γλωσσική τους επάρκεια. 

Συγκεκριμένα οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί και πρόκειται να μετακινηθούν για σπουδές ή 

πρακτική άσκηση, πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητάς τους, είναι υποχρεωμένοι να 

υποβληθούν σε αξιολόγηση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων μέσα από ένα online τεστ γλωσσικής 

αξιολόγησης. 

Με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (από Α1 έως Β1), οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν online γλωσσικά μαθήματα κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους, τα οποία 

είναι προαιρετικά. Για τους φοιτητές που έλαβαν ως αποτέλεσμα του τεστ από Β2 έως C1, τους 

δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα online γλωσσικά μαθήματα και σε διαφορετική 

γλώσσα από τη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας. Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, οι 

φοιτητές υποβάλλονται και σε δεύτερο γλωσσικό τεστ προκειμένου να αξιολογηθεί η βελτίωση 

της γλωσσικής τους επάρκειας. 

(https://www.iky.gr/el/ols) 
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Σημαντικές Πληροφορίες 
 

❖ H πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης του Erasmus+ Πανεπιστημίου Πατρών! 

https://erasmus.upatras.gr/ 

Από εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις on line υπηρεσίες, όπως: 

● Να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το Erasmus+ 
● Να εγγραφείτε για να συμμετάσχετε στις δράσεις κινητικότητας για: σπουδές, πρακτική 

άσκηση, διδασκαλία και επιμόρφωση  
● Να δείτε όλες τις δι-ιδρυματικές συμφωνίες (Inter-Institutional Agreements) που έχει 

συνάψει το Πανεπιστήμιο με τα Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού   
 

 

❖ Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/anotatiekpaideusi-ka1 
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Παράρτημα 
 

Διαδραστικός Πίνακας με τις Διαδικασίες Erasmus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus  

Bήμα 1 

 

  

Πρακτική ή Σπουδές;  
Ελέγχω τις προθεσμίες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων 

Πανεπιστημίου Πατρών για το ΕΡΧΟΜΕΝΟ εξάμηνο 
Αναζητώ Πανεπιστήμια και Φορείς με διμερείς συμφωνίες με το 

Τμήμα Λογοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών 
Επικοινωνώ με τον Υπεύθυνο Συντονιστή Erasmus του τμήματος 

Λογοθεραπείας  
Πρακτική: Απόκτηση Επιστολής Αποδοχής (acceptance letter) με 

ημερομηνίες  

Bήμα 2 

   

Συγκεντρώνω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
έγγραφα  

Συμπληρώνω την online αίτηση   
Κατάθεση αίτησης 
Συμμετοχή σε συνέντευξη  
Επισκέπτομαι την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών 

για τα αποτελέσματα 

Έχω επιλεγεί  

 

  

Επικοινωνώ με τον Συντονιστή Τμήματος Λογοθεραπείας για τα 
ECTS 

Συμπληρώνω το Συμφωνητικό Μάθησης (Learning Agreement) από 
τους Συντονιστές Erasmus και του Φορέα Υποδοχής; 

Επικοινωνώ με το Πανεπιστήμιο Εξωτερικού προκειμένου να σε 
δεχτούν  

Έντυπα για τη Χρηματοδότηση 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 μέρες ΠΡΙΝ την έναρξη κινητικότητας: 

 
Γλωσσική Αξιολόγηση – Έντυπο αποτελέσματος Διαδικρυακής 

Γλωσσικής Αξιολόγησης (Erasmus+ On Line Linguistic Support – OLS)  
 

2)   Απαραίτητα Έγγραφα:  
Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) 
Λογαριασμός τραπέζης στο όνομα του φοιτητή 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο -ασφάλεια προσωπικού 

ατυχήματος και αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων (μόνο για όσους μετακινούνται για 
πρακτική άσκηση στην περίπτωση που αυτά δεν καλύπτονται από το φορέα 
απασχόλησης τους) (εις διπλούν) 

Έντυπο αποτελέσματος διαδικτυακής γλωσσικής 
αξιολόγησης (OLS) 

Συμπληρωμένη σύμβαση κινητικότητας μεταξύ 
σπουδαστή & ΠΠ (εις τριπλούν) 
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Έχω υπογράψει Σύμβαση Χρηματοδότησης 

   

Κατάθεση της πρώτης δόσης χρηματοδότησης 

Φτάνω στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής  

Στέλνω το Duration of Studies και το 
Learning Agreement  

Πρέπει να γίνουν αλλαγές στα μαθήματα;  
ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS  

Επιστρέφω στο Τμήμα Λογοθεραπείας  

Έχω όλα τα έγγραφα συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα; 

Πήρα την αναλυτική βαθμολογία (αφορά τις σπουδές) ή 
βεβαίωση του Οργανισμού (αφορά την πρακτική);  

Συμπληρώνω τελική έκθεσηΣυμπλήρωση ηλεκτρονικά 
του εντύπου Τελικής Έκθεσης (EU Survey) στο Εργαλείο Κινητικότητας 
(Mobility Tool)  

Τελικό Γλωσσικό Τεστ (OLS)  
Καταθέτω χαρτιά  
Κατάθεση τελικής δόσης Χρηματοδότησης 

Αναγνωρίζω ECTS  
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Χάρτης Φοιτητή Erasmus+  
 

 



Οδηγός Erasmus Τμήματος Λογοθεραπείας, Σ.Ε.Α.Υ., Πανεπιστημίου Πατρών 

 
17 

 

 



Οδηγός Erasmus Τμήματος Λογοθεραπείας, Σ.Ε.Α.Υ., Πανεπιστημίου Πατρών 

 
18 

 
 



Οδηγός Erasmus Τμήματος Λογοθεραπείας, Σ.Ε.Α.Υ., Πανεπιστημίου Πατρών 

 
19 

 

 


