ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Learning Agreement
H Συμφωνία Μάθησης έχει σκοπό τη διαφανή και αποτελεσματική προετοιμασία
μιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό και τη διασφάλιση της αναγνώρισης των
μαθημάτων.
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχετε αναζητήσει, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος
υποδοχής το Πρόγραμμα Σπουδών (μέσω internet) και να συμφωνήσετε, σε
συνεργασία με τον ακαδημαϊκό συντονιστή ERASMUS κάθε Τμήματος, το πρόγραμμα
σπουδών σας (Learning Agreement), και συγκεκριμένα, να επιλέξετε μαθήματα
φόρτου εργασίας 30 μονάδων ECTS για ένα εξάμηνο.
Εχετε δικαίωμα να επιλέξετε και επιπλέον μαθήματα πέραν των 30 ECTS ανά
εξάμηνο. Τα μαθήματα αυτά, εφόσον τα εξεταστείτε επιτυχώς στο ιδρυμα υποδοχής,
θα αναφερθούν μόνον στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), που θα
παραλάβετε μαζί με το πτυχίο σας (αναγνώριση στο Ι.Π. γίνεται μόνο στις 30 ECTS,
επιτυχώς εξεταζόμενες).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ- ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟY ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA)
1.Μετά την υποβολή της οριστικής (ηλεκτρονικής) αίτησης στο Γραφείο Erasmus,
το Προγράμμα Διαχείρισης αποστέλλει αυτόματα email στο φοιτητή (στο ιδρυματικό
email address του Ι.Π.), προκειμένου να συνδεθεί σε συγκεκριμένο σύνδεσμο, και
να συμπληρώσει το OLA τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει στο Ιδρυμα
υποδοχής (Table A), τα αντίστοιχα μαθήματα που θα του αναγνωριστούν στο Ι.Π.
(Table B), τα στοιχεία του ακαδημαϊκού υπευθύνου υποδοχής, τα στοιχεία
υπευθύνου Γραφείου Erasmus υποδοχής) και να το υπογράψει με το mouse ή το epen.
2: Μόλις υπογραφεί το OLA από το φοιτητή, το Πρόγραμμα στέλνει αυτόματα
email στον Ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Ιδρύματος αποστολής (Ι.Π.), για για
να ελέγξει το OLA και να το υπογράψει επίσης.
3: Αντίστοιχο ενημερωτικό email αποστέλλεται και στον Ακαδημαϊκό υπεύθυνο του
Ιδρύματος υποδοχής, για να υπογράψει επίσης το OLA.
4: Ο Ακαδημαϊκός υπεύθυνος υποδοχής ελέγχει και υπογράφει ηλεκτρονικά το OLA
και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία.
Επισημαίνεται ότι:
Οι (2) Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι μόνον εγκρίνουν ή απορρίπτουν το OLA, δεν το
αλλάζουν.
Σε περίπτωση απόρριψης του OLA από τους Συντονιστές, επαναλαμβάνεται η
διαδικασία υποβολής του (συνιστάται να προηγείται αλληλογραφία με μαιλ με το
Συντονιστή Ι.Π. για το περιεχόμενο των Table Α-Β).
Τα OLAs μπορούν να τροποποιηθούν μόνον από τους φοιτητές μέσω της πλατφόμας
και κάθε τροποποίηση δημιουργεί νέο κύκλο υπογραφών: Φοιτητής ‐ Υπεύθυνος
Αποστολής – Υπεύθυνος Υποδοχής.
Τα Γραφεία Erasmus μόνο παρακολουθούν και ενημερώνουν, εάν εκκρεμεί κάποια
υπογραφή.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που φοιτητής έχει ήδη συμπληρώσει τον απαιτούμενο για

τη λήψη πτυχίου ECTS μονάδες κατά την υποβολή της αίτησης, ή δεν αντιστοιχούνται
όλα τα επιλεγμένα μαθήματα, ο φοιτητής αυτός θα πρέπει να συμπληρώσει στο
Table B ότι «δεν επιθυμεί την αναγνώριση των συγκεκριμένων μαθημάτων – για τους
ανωτέρω λόγους – και ότι επιθυμεί οι επιτυχώς εξεταζόμενες μονάδες να
αναγραφούν στο Παράρτημα Διπλώματος».
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι, ουσιαστικά,
θα πρέπει να επιλέγουν φόρτο εργασίας σε μονάδες ECTS αντίστοιχο μέρους ή
ολόκληρης της μεταπτυχιακής τους εργασίας, ή/ και μαθημάτων του μεταπτυχιακού
τους, ανάλογα με τη βεβαίωση που θα χορηγεί o Διευθυντής του Μεταπτυχιακού
τους με τα ακόλουθα στοιχεία και θα συνοδεύει το L.A. :
-Το θέμα του μεταπτυχιακού τους
-Eγκριση για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό
-Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος του
μεταπτυχιακού του προγράμματος σπουδών (με τα ακριβή ECTS) και θα
προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Οσον αφορά στους διδακτορικούς φοιτητές, οι συγκεκριμένοι υπότροφοι δεν
υποβάλλουν για έγκριση Learning agreement, αλλά υποβάλλουν βεβαίωση του
επιβλέποντα Καθηγητή του διδακτορικού τους στην οποία να αναγράφονται:
-Το θέμα της διατριβής
- Η έγκριση της Επιτροπής για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό
- Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της
ερευνητικής του εργασίας (χωρίς ECTS) για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.

