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Β.4.5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

1. Γενικά
Οι φοιτητές/ήτριες του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών έχουν το
δικαίωµα να λάβουν µέρος στο πρόγραµµα Erasmus+, µέσω του οποίου τους δίνεται
η δυνατότητα να µετακινηθούν και να πραγµατοποιήσουν µέρος των σπουδών τους
σε συνεργαζόµενο Πανεπιστήµιο του εξωτερικού, υπό τις προϋποθέσεις που
περιγράφονται παρακάτω.
Επικαιροποιηµένος κατάλογος των συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων του εξωτερικού είναι
αναρτηµένος στον ιστότοπο του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου
Κρήτης
(https://www.uoc.gr/intrel/tmima-diethnwn-sxesewn/synergazomenaidrymata/filosofikh-sxolh/fks )
καθώς και στον ιστότοπο του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
(http://www.fks.uoc.gr/greek/erasmus.php).
Οι φοιτητές/ήτριες του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδώνέχουν
επίσης τη 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 εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της νεολαίας. Οι φοιτητές/ήτριες πριν από
τη µετακίνησή τους αναζητούν εργασιακό φορέα είτε από τη λίστα µε τους
προτεινόµενους φορείς που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος ∆ιεθνών
Σχέσεων του ΠΚ (https://www.uoc.gr/intrel/students/praktiki/erasmus/prokiryksikinitikotitas-7) είτε αυτόβουλα.
2. ∆ιαδικασία
Οι φοιτητές/ήτριες οφείλουν αρχικά να ενηµερωθούν από το Τµήµα ∆ιεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Κρήτης σχετικά µε το πρόγραµµα Erasmus+, τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την αίτησή τους καθώς και τις
προθεσµίες και τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών (περιγράφονται και στο
σύνδεσµο
https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/diadikasia-metakinisis).
Οι φοιτητές/ήτριες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, µε όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, σε πλατφόρµα του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου
Κρήτης έως την καθορισµένη καταληκτική ηµεροµηνία που ορίζεται από το Γραφείο
∆ιεθνών Σχέσεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος
από εκείνο κατά το οποίο οι φοιτητές/ήτριες επιθυµούν να µετακινηθούν.
Οι αιτήσεις µετακίνησης για σπουδές ή για πρακτική άσκηση παραλαµβάνονται από
τον/την αρµόδιο/α Συντονιστή/ίστρια ή Αναπληρωτή/ώτρια Συντονιστή/ίστρια
Erasmus+ του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και, εφόσον
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διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής (βλ. παρακάτω ενότητες 3
και 4), κατατάσσονται βάσει µοριοδότησης (βλ. παρακάτω ενότητες 5 και 6).

3. Προϋποθέσεις Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Erasmus+ για Σπουδές.
Οι γενικοί όροι συµµετοχής στο πρόγραµµα Erasmus+ για Σπουδές σύµφωνα µε τις
αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι αναρτηµένοι στην
ιστοσελίδα
https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/kritiriaepilogis
Οι φοιτητές/ήτριες που επιθυµούν να µετακινηθούν µέσω των συµφωνιών του
Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
- Ενεργή φοιτητική ιδιότητα στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης (ή σε άλλο Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, βλ. παρακάτω
προϋπόθεση 6).
- Ολοκλήρωση δύο ετών φοίτησης πριν από τη µετακίνηση.
- Πιστοποιηµένη γνώση της γλώσσας του Ιδρύµατος υποδοχής ή της γλώσσας
διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο που ορίζεται στη συµφωνία µε το Ίδρυµα
υποδοχής.
- Ως µέγιστος χρηµατοδοτούµενος χρόνος για τη µετακίνηση φοιτητών και
φοιτητριών σε προπτυχιακό επίπεδο ορίζεται το διάστηµα ενός πλήρους ακαδηµαϊκού
εξαµήνου (ή τριµήνου, ανάλογα µε τον ορισµό από το Ίδρυµα υποδοχής).
Λαµβάνεται υπόψη η επιθυµία για µετακινήσεις µεγαλύτερου διαστήµατος (µέχρι ένα
πλήρες ακαδηµαϊκό έτος), µε µηδενική αρχικά χρηµατοδότηση. Ενδεχόµενα αιτήµατα
για παράταση µετακίνησης µπορούν να χρηµατοδοτηθούν σε δεύτερο χρόνο, ως
αποτέλεσµα πιθανών ακυρώσεων των φοιτητών/τριών στην πορεία υλοποίησης του
προγράµµατος κάθε έτους ή επιπλέον χρηµατοδότησης από το ΙΚΥ, αν αυτή
προκύψει.
- ∆ίνεται προτεραιότητα χρηµατοδότησης σε εκείνους/ες που µετακινούνται για
πρώτη φορά. Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν µετακινηθεί στο παρελθόν µε το
πρόγραµµα Erasmus θα έχουν χαµηλή προτεραιότητα (βλ. παρακάτω ενότητα 5 για
τη µοριοδότηση) και θα µετακινούνται µε µηδενική χρηµατοδότηση αρχικά, µε το
ενδεχόµενο να λάβουν χρηµατοδότηση στη συνέχεια της παραµονής τους στην
περίπτωση εξεύρεσης κονδυλίων.
- ∆ίνεται προτεραιότητα στους/στις φοιτητές/ήτριες του Τµήµατος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών. Οι φοιτητές/τριες άλλων Τµηµάτων που ζητούν να
µετακινηθούν µέσω συµφωνιών του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών κατατάσσονται στο τέλος και δικαιούνται µετακίνησης εφόσον παραµένει
διαθέσιµο υπόλοιπο χρηµατοδότησης.
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4. Προϋποθέσεις Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση.
Οι γενικοί όροι συµµετοχής στο πρόγραµµα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση
(ErasmusPlacement) σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου
Κρήτης είναι αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα
https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/kritiria-epilogis
Οι φοιτητές/ήτριες που επιθυµούν να µετακινηθούν µέσω των συµφωνιών του
Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
- Ενεργή φοιτητική ιδιότητα στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης (ή σε άλλο Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, βλ. παρακάτω
προϋπόθεση 8). Επίσης, είναι δυνατή η µετακίνηση προσφάτως αποφοίτων για
πρακτική άσκηση, χωρίς όµως να λαµβάνουν πιστωτικές µονάδες (ECTS). Οι
αιτήσεις για µετακίνηση αποφοίτων υποβάλλονται µόνον εφόσον ο/η φοιτητής/ήτρια
διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα έως την οριστική έγκριση της αίτησης. Η µετακίνηση
µπορεί να πραγµατοποιηθεί το αργότερο ένα χρόνο µετά την αποφοίτηση.
- Ολοκλήρωση δύο ετών φοίτησης πριν από τη µετακίνηση.
- Πιστοποιηµένη γνώση ξένης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της γλώσσας
επικοινωνίας του φορέα εργασίας, στο επίπεδο που θα ορίσει ο φορέας.
- Κατάθεση από το/τη φοιτητή/ήτρια στο Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων επιστολής
αποδοχής από το φορέα εργασίας πριν από τη µετακίνηση.
- Απαιτείται συνάφεια του υπόβαθρου σπουδών του φοιτητή/της φοιτήτριας µε το
αντικείµενο εργασίας στην πρακτική άσκηση, η οποία ελέγχεται από τον/την
αρµόδιο/α Συντονιστή/ίστρια ή Αναπληρωτή/ώτρια Συντονιστή/ίστρια Erasmus+ του
Τµήµατος.
- Μέγιστος χρηµατοδοτούµενος χρόνος για τη µετακίνηση φοιτητών/τριών για
πρακτική άσκηση ορίζεται το διάστηµα ενός τριµήνου.
- ∆ίνεται προτεραιότητα, όσον αφορά στη χρηµατοδότηση, σε εκείνους/ες που
µετακινούνται για πρώτη φορά. Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν µετακινηθεί στο
παρελθόν µε το πρόγραµµα Lifelong Learning Programme/Erasmus ή Erasmus+ στο
ίδιο επίπεδο σπουδών µπορούν να µετακινούνται, µε µηδενική χρηµατοδότηση
αρχικά, µε το ενδεχόµενο να λάβουν χρηµατοδότηση ανάλογα µε το ύψος των
διαθέσιµων κονδυλίων.
- ∆ίνεται προτεραιότητα στους/στις φοιτητές/ήτριες του Τµήµατος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών. Οι φοιτητές/ήτριες άλλων Τµηµάτων που ζητούν να
µετακινηθούν µέσω του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
κατατάσσονται στο τέλος και δικαιούνται µετακίνησης εφόσον παραµένει διαθέσιµο
υπόλοιπο χρηµατοδότησης.
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5. Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότηση Εξερχοµένων
Φοιτητών/τριών για Σπουδές µε το Πρόγραµµα Erasmus+

Προπτυχιακών

5.1. Κριτήρια κατάταξης αποτελούν µε την ακόλουθη σειρά: α) η επίδοση στις
σπουδές και β) το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, σύµφωνα µε τα ορισθέντα στο
CEFR. Η επίδοση στις σπουδές αξιολογείται σύµφωνα µε τον µέσο όρο αναλυτικής
βαθµολογίας (προσκοµίζεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος) και τον αριθµό των
αποκτηθέντων ECTS, όταν κατατίθεται η αίτηση µετακίνησης. Επιπλέον,
λαµβάνονται υπόψη τα εξής:(α) ενδεχοµένως υποβληθέν βιογραφικό σηµείωµα που
περιλαµβάνει δηµοσιεύσεις ή άλλη ερευνητική δραστηριότητα, (β) αν πρόκειται για
την πρώτη µετακίνηση του/της φοιτητή/ήτριας, (γ) αν ο/η αιτών/ούσα έχει υπερβεί
κατά το χρόνο της αίτησης τα προβλεπόµενα τέσσερα έτη φοίτησης.
5.2. Με βάση τα παραπάνω, η µοριοδότηση των εξερχόµενων φοιτητών/ριών για
σπουδές προκύπτει από το άθροισµα (Α)+(Β)+(Γ)+(∆)+(Ε)+(ΣΤ), όπου
α) γενική βαθµολογία: µέσος όρος βαθµών × 0,2 µόρια
β) µονάδες ΕCTS: 0,25× (αριθµός ECTS/240) µόρια
γ) επίπεδο ξένης γλώσσας: αν =Β2 τότε 1 µόριο, αν>Β2 τότε 1,5 µόρια
δ) βιογραφικό (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε posters, ενεργή συµµετοχή σε
εργαστήριο [απαιτείται βεβαίωση από µέλος ∆ΕΠ]): 1 µόριο
ε) πρώτη µετακίνηση µε το πρόγραµµα Erasmus+: 1 µόριο
στ) αιτούντες/σες φοιτητές/ήτριες σε έτος > 4ου: -0,5 µόριο
5.3. Υπεύθυνοι για την επιλογή και κατάταξη είναι ο/η Συντονιστής/ίστρια και ο/η
Αναπληρωτής/ώτρια Συντονιστής/ίστρια Erasmus+ του Τµήµατος. Τα αποτελέσµατα
της επιλογής και η ακριβής µοριοδότηση αναρτώνται στις ιστοσελίδα του ΦΚΣ και
του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων.
Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότηση Εξερχοµένων Προπτυχιακών
Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση µε το Πρόγραµµα Erasmus+
6.

6.1. Κριτήρια κατάταξης αποτελούν µε την ακόλουθη σειρά: α) η επίδοση στις
σπουδές και β) το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, σύµφωνα µε τα ορισθέντα στο
CEFR. Η επίδοση στις σπουδές αξιολογείται σύµφωνα µε τον µέσο όρο αναλυτικής
βαθµολογίας (προσκοµίζεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος), τον µέσο όρο στα
µαθήµατα που κρίνονται οικεία µε το αντικείµενο της πρακτικής άσκησης και τον
αριθµό των αποκτηθέντων ECTS, όταν κατατίθεται η αίτηση µετακίνησης. Επιπλέον,
λαµβάνονται υπόψη τα εξής: (α) ενδεχοµένως υποβληθέν βιογραφικό σηµείωµα που
περιλαµβάνει δηµοσιεύσεις ή άλλη ερευνητική δραστηριότητα, (β) αν πρόκειται για
την πρώτη µετακίνηση του/της φοιτητή/ήτριας
6.2. Με βάση τα παραπάνω, η µοριοδότηση των εξερχοµένων προπτυχιακών
φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση προκύπτει από το άθροισµα (Α) + (Β) + (Γ) +
(∆)+(Ε)+(ΣΤ), όπου
Α) γενική βαθµολογία: µέσος όρος βαθµών×0,15 µόρια
Β) βαθµολογία οικείων µαθηµάτων: µέσος όρος βαθµού×0,25 µόρια
Γ) µονάδες ΕCTS: 0,2× (αριθµός ECTS/240) µόρια
∆) επίπεδο ξένης γλώσσας: αν > ή = Β2 τότε 1,5 µόριο, αν =Β1 τότε 0 µόρια
Ε) βιογραφικό (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε posters, ενεργή συµµετοχή σε
εργαστήριο [απαιτείται βεβαίωση από µέλος ∆ΕΠ]): 1,5 µόριο
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ΣΤ) πρώτη µετακίνηση µε το πρόγραµµα Erasmus+: 1 µόριο
6.3. Υπεύθυνοι για την επιλογή και κατάταξη είναι ο/η Συντονιστής/ίστρια και ο/η
Αναπληρωτής/ώτρια Συντονιστής/ίστρια Erasmus+ του Τµήµατος. Τα αποτελέσµατα
της επιλογής και η ακριβής µοριοδότηση αναρτώνται στις ιστοσελίδα του ΦΚΣ και
του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων.

7. ∆ιαδικασία µετά την επιλογή για Σπουδές στο εξωτερικό µε το Πρόγραµµα
Erasmus+
7.1. Οι εξερχόµενοι/ες φοιτητές/ήτριες για σπουδές οφείλουν να υποβάλουν στο
Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Κρήτης Συµφωνητικό Σπουδών
(Learning Agreement for Studies), στο οποίο αναγράφονται τα προσφερόµενα
µαθήµατα του Ιδρύµατος υποδοχής που έχουν επιλέξει και η αντιστοίχισή τους µε
µαθήµατα που θα διδαχτούν στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στο
εξάµηνο φοίτησης στο εξωτερικό ή, αν δεν υπάρχουν αντίστοιχα, µε µαθήµατα που
έχουν διδαχτεί στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών σε προηγούµενα
εξάµηνα. Η αντιστοίχιση των µαθηµάτων ελέγχεται από τον/την αρµόδιο/α
Συντονιστή/ίστρια ή τον/την Αναπληρωτή/ώτρια Συντονιστή/ίστρια Erasmus+ του
Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, ο/η οποίος/α συνυπογράφει το
Συµφωνητικό µε το/τη φοιτητή/ήτρια και τον/την αντίστοιχο/η αρµόδιο/α του
Ιδρύµατος Υποδοχής.
Τα προς αντικατάσταση µαθήµατα του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών µπορούν να είναι µαθήµατα Κατεύθυνσης ή Ελεύθερης Επιλογής, όχι όµως
υποχρεωτικά µαθήµατα Κορµού.
7.2. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Ίδρυµα υποδοχής, ο/η φοιτητής/ήτρια έχει το
δικαίωµα να πραγµατοποιήσει αλλαγές σε σχέση µε τα µαθήµατα που παρακολουθεί
στο Ίδρυµα υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση η τροποποίηση αναγράφεται στο
προβλεπόµενο ειδικό τµήµα του Συµφωνητικού Σπουδών, γίνεται εκ νέου η
αντιστοίχιση µε µαθήµατα του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και
το Συµφωνητικό υπογράφεται εκ νέου από τον/την αρµόδιο/α Συντονιστή/ίστρια ή
τον/την Αναπληρωτή/ώτρια Συντονιστή/ίστρια Erasmus+ του Τµήµατος.
7.3. Μετά το πέρας του προγράµµατος στο εξωτερικό και την επιστροφή τους, οι
µετακινούµενοι/ες για σπουδές φοιτητές/ήτριες προσκοµίζουν στο Γραφείο ∆ιεθνών
Σχέσεων τα έγγραφα που τους έχουν χορηγηθεί από το Ίδρυµα υποδοχής σχετικά µε
τα µαθήµατα, τους βαθµούς και τα ECTS που τους έχουν πιστωθεί (Transcript of
Records). Ο/Η αρµόδιος/α Συντονιστής/ίστρια ή ο/η Αναπληρωτής/ώτρια
Συντονιστής/ίστρια του Τµήµατος για το Erasmus+ µεταφέρει τους βαθµούς στην
ισχύουσα στο Τµήµα κλίµακα 1-10 (αν η κλίµακα του Ιδρύµατος Υποδοχής είναι
διαφορετική), ελέγχει αν ο/η φοιτητής/ήτρια έχει ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό
βαθµό στις απαιτήσεις του προγράµµατος και καταθέτει στο Γραφείο ∆ιεθνών
Σχέσεων «Πιστοποιητικό Απόδοσης και Αναγνώρισης Σπουδών» για το/τη
φοιτητή/ήτρια. Είναι δυνατή η αναγνώριση µέχρι τριάντα (30) πιστωτικών µονάδων
(ECTS) σε ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο σπουδών στο εξωτερικό µε το πρόγραµµα
Erasmus+.
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7.4. Τα αναγνωρισµένα µαθήµατα µέσω του προγράµµατος Erasmus+ αναφέρονται
στο Παράρτηµα ∆ιπλώµατος και οι πιστωτικές τους µονάδες προσµετρώνται για την
απόκτηση του πτυχίου του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.
7.5. Ικανοποιητική ολοκλήρωση του προγράµµατος συνιστά η επιτυχής εξέταση στο
Ίδρυµα υποδοχής σε µαθήµατα που αντιστοιχούν στις µισές τουλάχιστον από τις
προβλεπόµενες στο Συµφωνητικό Σπουδών πιστωτικές µονάδες (ECTS). Σε
περίπτωση µη ικανοποιητικής ολοκλήρωσης του προγράµµατος δεν θα γίνεται δεκτό
τυχόν αίτηµα του/της φοιτητή/ήτριας για επόµενη µετακίνηση µε το πρόγραµµα
Erasmus+. Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές/ήτριες δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα
για αποδεδειγµένα σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται χωριστά.

7.6. Οι φοιτητές/ήτριες ακολουθούν τις οδηγίες του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων για
τη λήψη επιχορήγησης πριν από τη µετακίνηση στο εξωτερικό (δείτε προσεκτικά το
σύνδεσµο:
https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/xrimatodothsh).
7.7. Κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στο Ίδρυµα υποδοχής οι εξερχόµενοι/ες
φοιτητές/ήτριες δεν µπορούν να δηλώσουν µαθήµατα ούτε να συµµετάσχουν στις
εξετάσεις του Ιδρύµατος προέλευσης, δηλαδή του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

8. ∆ιαδικασία µετά την επιλογή για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό µε το
Πρόγραµµα Erasmus+
8.1. Οι εξερχόµενοι/ες φοιτητές/τριες για Πρακτική Άσκηση οφείλουν να υποβάλουν
στο Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων Συµφωνητικό µε το φορέα του εξωτερικού (Learning
Agreement. Student Mobility for Traineeships) όπου αναγράφονται σαφώς τα
καθήκοντα, οι ώρες εργασίας και ο τρόπος επίβλεψης. Το Συµφωνητικό ελέγχεται και
υπογράφεται από τον/την αρµόδιο/α Συντονιστή/ίστρια ή τον/την Αναπληρωτή/ώτρια
Συντονιστή/ίστρια Erasmus+του Τµήµατος. Στο συµφωνητικό αναγράφεται και το
σύνολο των ECTS που θα αναγνωριστούν στο/στη φοιτητή/ήτρια µε βάση τον αριθµό
ωρών της εβδοµαδιαίας απασχόλησής του/της. Το σύνολο αυτό δεν προσµετράται
στο πλήθος ECTS για τη λήψη πτυχίου αλλά καταγράφεται στο Παράρτηµα
∆ιπλώµατος του/της φοιτητή/ήτριας.
8.2. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησής τους στο εξωτερικό, οι
µετακινούµενοι/ες φοιτητές/ήτριες προσκοµίζουν στο Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων το
επικαιροποιηµένο Συµφωνητικό Σπουδών υπογεγραµµένο από τον/την Επόπτη/ρια
στο φορέα υποδοχής. Ο/Η αρµόδιος Συντονιστής/ίστρια ή ο/η Αναπληρωτής/ώτρια
Συντονιστής/ίστρια του Τµήµατος για το Erasmus+ ελέγχει τη συνολική επίδοση και
συνέπεια του/της φοιτητή/ήτριας ως προς τους όρους τους συµφωνητικού και εάν
αυτή κριθεί ικανοποιητική, υπογράφει και καταθέτει στο Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων
«Πιστοποιητικό Απόδοσης και Αναγνώρισης Πρακτικής Άσκησης» για το/τη
φοιτητή/ήτρια. ∆εν προβλέπεται αξιολόγηση (βαθµός) για την Πρακτική Άσκηση,
αλλά στο «Πιστοποιητικό Επίδοσης και Αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης»
κρίνεται η συνολική επίδοση και συνέπεια (ως µέτρια, ικανοποιητική, καλή, πολύ
καλή, άριστη) ως προς τους όρους του Συµφωνητικού µε βάση τη βεβαίωση του/της
Επόπτη του Φορέα υποδοχής. Το «Πιστοποιητικό Επίδοσης και Αναγνώρισης της
Πρακτικής Άσκησης» υπογράφεται από τον τον/την αρµόδιο/α Συντονιστή/ίστρια ή
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τον/την Αναπληρωτή/ώτρια Συντονιστή/ίστρια Erasmus+του Τµήµατος και
κατατίθεται στη Γραµµατεία για επισύναψη στο φάκελο του/της φοιτητή/ήτριας.
8.3. Η Πρακτική Άσκηση δηλώνεται ως µάθηµα επιλογής χωρίς βαθµό και
αντιστοιχεί σε 5 ECTS. Αν ο/η φοιτητής/ήτρια έχει ήδη πραγµατοποιήσει Πρακτική
Άσκηση σε Φορέα στην Ελλάδα, τότε τα ECTS της Πρακτικής Άσκησης στο
εξωτερικό και η επίδοση όπως προκύπτει από το «Πιστοποιητικό Επίδοσης και
Αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης» αναγράφονται µόνο στο Παράρτηµα
∆ιπλώµατος.
8.4. Σε περίπτωση µη ικανοποιητικής ολοκλήρωσης του προγράµµατος ισχύουν οι
παραπάνω ρυθµίσεις για τη µετακίνηση φοιτητών/ριών για σπουδές. Επιπλέον, σε
περίπτωση διακοπής της κινητικότητας πριν την λήξη της Σύµβασης ο/η
φοιτητής/ήτρια υποχρεούται να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης. Περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές/ήτριες αντιµετώπισαν σοβαρά
προβλήµατα και ασυνέπειες στην τήρηση των όρων της Σύµβασης για αποδεδειγµένα
σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια, απρεπείς συµπεριφορές εναντίον του/της στο
εργασιακό περιβάλλον κλπ) θα εξετάζονται χωριστά από τη Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος.
8.5. Οι φοιτητές/ήτριες ακολουθούν τις οδηγίες του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων για
τη λήψη επιχορήγησης πριν από τη µετακίνηση στο εξωτερικό (δείτε προσεκτικά το
σύνδεσµο:
https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/xrimatodothsh).
8.6. Κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στο Ίδρυµα ή το Φορέα υποδοχής οι
εξερχόµενοι/ες φοιτητές/ήτριες δεν µπορούν να δηλώσουν µαθήµατα ούτε να
συµµετάσχουν στις εξετάσεις του Ιδρύµατος προέλευσης, δηλαδή του Πανεπιστηµίου
Κρήτης.

9. Οδηγίες για την Αντιστοίχιση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
9.1. Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες του προγράµµατος ERASMUS+ είναι η
µεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών µονάδων (ECTS) από το Ίδρυµα υποδοχής
στο Ίδρυµα προέλευσης.
9.2. Οι φοιτητές/ήτριες έχουν την ευθύνη και υποχρέωση να προτείνουν µαθήµατα
προς αντιστοίχιση πριν από τη µετακίνηση. Η αντιστοίχιση γίνεται σε συνεργασία µε
τον/την Συντονιστή/ίστρια ή τον/την Αναπληρωτή/ώτρια Συντονιστή/ίστρια
Erasmus+ του Τµήµατος. Οι πιστωτικές µονάδες που θα δηλωθούν δεν µπορούν να
υπερβαίνουν τις 30 ECTS ανά εξάµηνο ή 60 ECTS ανά έτος.
9.3. Στόχος του Προγράµµατος Erasmus+ για σπουδές δεν είναι η αντιστοίχιση
µαθηµάτων ένα-προς-ένα, αλλά η αναγνώριση και µεταφορά του γενικού φόρτου
εργασίας του/της φοιτητή/ήτριας. Είναι δυνατόν να αντιστοιχηθούν περισσότερα
µαθήµατα του εξωτερικού µε ένα µάθηµα του Ιδρύµατος προέλευσης (ή και το
αντίστροφο), υπό την προϋπόθεση ότι τα προς αντιστοίχιση µαθήµατα έχουν ανάλογο
φόρτο εργασίας (κατά προσέγγιση ισάριθµα ECTS) και καλύπτουν το ίδιο µαθησιακό
περιεχόµενο.
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9.4. Οι εξερχόµενοι/ες φοιτητές/ήτριες οφείλουν να αποδείξουν τη συνάφεια των
µαθηµάτων που προτείνουν µε αναφορά στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών των
Ιδρυµάτων του εξωτερικού. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει οδηγός σπουδών στο
Πανεπιστήµιο εξωτερικού, οι φοιτητές/ήτριες οφείλουν να εξασφαλίσουν αναλυτικά
περιγράµµατα των µαθηµάτων. Σε κάθε περίπτωση, η τελική αντιστοίχιση εγκρίνεται
από τον/την αρµόδιο/α Συντονιστή/ίστρια ή Αναπληρωτή/ώτρια Συντονιστή/ίστρια
του προγράµµατος Erasmus+ του Τµήµατος.

10. Εισερχόµενοι/ες φοιτητές/ήτριες στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών µε το Πρόγραµµα Erasmus+
10.1. Το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
δέχεται φοιτητές/ήτριες από οµοειδή Τµήµατα Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων του
εξωτερικού για σπουδές στο πλαίσιο των συµφωνιών που έχει συνάψει µε αυτά τα
Τµήµατα.
10.2. Το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
δέχεται φοιτητές/ήτριες από οµοταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού για Πρακτική
Άσκηση. Οι φοιτητές/ήτριες είναι υποχρεωµένοι/ες να προσκοµίσουν επιστολή
αποδοχής από µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που
θα αναλάβει την εποπτεία της Πρακτικής τους Άσκησης µε τη σύµφωνη γνώµη της
Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος.
10.3. Υπεύθυνοι για την τυπική διαδικασία της φοίτησης στο Τµήµα Φιλοσοφικών
και Κοινωνικών Σπουδών είναι ο/η Συντονιστής/ίστρια ή ο/η Αναπληρωτής/ώτρια
Συντονιστής/ίστρια Erasmus+ του Τµήµατος, ένας/µία εκ των οποίων
συνυπογράφουν το Συµφωνητικό Σπουδών (Learning Agreement) ή τις τυχόν
τροποποιήσεις του κατά τη διάρκεια της φοίτησης.
10.4. Φοιτητές/τριες που προέρχονται από οµοταγή ιδρύµατα της αλλοδαπής στο
πλαίσιο του προγράµµατος ανταλλαγής φοιτητών/τριών Erasmus+ εγγράφονται ως
εισερχόµενοι φοιτητές/τριες του Τµήµατος.Οι εισερχόµενοι/ες φοιτητές/ήτριες έχουν
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον καταστατικό χάρτη του
προγράµµατος Erasmus+ και από την Τριµερή Συµφωνία Μάθησης µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών.
10.5. Εισερχόµενοι φοιτητές/ήτριες Erasmus+ άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Κρήτης µπορούν να γίνουν δεκτοί/ες προκειµένου να εγγραφούν και να
παρακολουθήσουν µαθήµατα του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.
10.6. Ο µέγιστος αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS) που µπορούν να
κατοχυρώσουν οι εισερχόµενοι φοιτητές/ήτριες σε ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο ορίζεται
από τον Κανονισµό του Τµήµατος προέλευσης του/της κάθε φοιτητή/ήτριας.
10.7. Το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών αναρτά στο τέλος κάθε
ακαδηµαϊκού έτους κατάλογο και περιγράµµατα προσφερόµενων µαθηµάτων για το
επόµενο έτος. Επιδιώκεται κάθε έτος ορισµένα µαθήµατα να διδάσκονται στην
αγγλική γλώσσα και εποµένως –παρότι, βέβαια, προσφέρονται σε όλους/ες τους/τις
9

φοιτητές/ήτριες του Τµήµατος– να απευθύνονται ιδιαίτερα στους/στις
εισερχόµενους/ες φοιτητές/ήτριες. Οι εισερχόµενοι/ες φοιτητές/ήτριες δικαιούνται,
ωστόσο, να εγγράφονται και στα υπόλοιπα µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών
του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.
10.8. Για την παρακολούθηση των µαθηµάτων που δεν διδάσκονται στην αγγλική
γλώσσα, οι εισερχόµενοι/ες φοιτητές/ήτριες που δεν γνωρίζουν την ελληνική
οφείλουν να επικοινωνήσουν µε τον/την διδάσκοντα/ουσα κάθε µάθηµα προκειµένου
να συζητήσουν τον τρόπο µελέτης και αξιολόγησής τους στο µάθηµα. Εναλλακτικοί
τρόποι αξιολόγησης ορίζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα. Ενδεικτικά: (α) Ο/η
φοιτητής/ήτρια µελετά κάποιο θέµα, συζητώντας µε τον/την διδάσκοντα/ουσα πάνω
σε ορισµένη σχετική βιβλιογραφία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και εκπονεί είτε
µια εκτενέστερη εργασία είτε κάποιες σύντοµες εργασίες υπό την εποπτεία του/της
διδάσκοντα/ουσας ή/και (β) ο/η διδάσκων/ουσα προτείνει στο/στη φοιτητή/ήτρια µια
βασική βιβλιογραφία για το µάθηµα και αναπτύσσει σε ειδικές συναντήσεις τις
βασικές γραµµές του µαθήµατος µε στόχο ο/η φοιτητής/ήτρια να λάβει µέρος σε
τελική γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα.
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