
          
 
 

Ενημέρωση Αντιπρυτάνισσας προς Τμηματικά Υπεύθυνους/ες  (28/03/2020) 

Οι Τμ. Υπεύθυνοι/ες ενημερώνονται για μία σειρά οδηγιών, τις οποίες εξέδωσε το ΙΚΥ στο 
πλαίσιο των γενικότερων ανασχεδιασμών λόγω της εξάπλωσης του COVID-19 & των 
πολλαπλών συνεπειών του & στο πρόγραμμα Erasmus. Oι οδηγίες αυτές αφορούν στη 
δυνατότητα των φοιτητών και φοιτητριών που αναγκάστηκαν να διακόψουν την κινητικότητά 
τους επιστρέφοντας στις χώρες τους, να συνεχίσουν & να ολοκληρώσουν τις σπουδές ή την 
πρακτική τους.  Η δυνατότητα αυτή βασίζεται στην ανάπτυξη των διαδικτυακών μαθημάτων, 
πρακτική που υιοθετείται σταδιακά από όλα τα Πανεπιστήμια διεθνώς. 

Δεδομένου ότι κάθε Τμήμα έχει τον δικό του τρόπο να εξασφαλίζει τις σπουδές των ερασμιτών 
φοιτητών και φοιτητριών με βάση το Learning Agreement το οποίο υπογράφεται, έτσι ώστε 
να κατοχυρώνεται η κινητικότητα & να αποδίδεται στο/στη φοιτητή/τρια το αντίστοιχο 
transcript of records, παρακαλούμε να εξετάσετε τους τρόπους με τους οποίους οι 
φοιτητές/τριες που είχατε φέτος δεχθεί στα Τμήματά σας και διέκοψαν την κινητικότητα, υπό 
το κράτος της ανωτέρας βίας, θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Προφανώς, 
οι τρόποι αυτοί θα ακολουθούν την εξέλιξη των πραγμάτων στο δικό μας πανεπιστήμιο, 
δηλαδή, το ρυθμό συνέχισης των μαθημάτων & ολοκλήρωσης του εξαμήνου. Αντίστοιχα, θα 
κινηθούμε και με τους φοιτητές/τριες που έχουν παραμείνει στο Πανεπιστήμιό μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Τμηματικά υπεύθυνοι/ες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η 
ακαδημαϊκή αντιστοίχηση των μαθημάτων, όπως περιγράφεται στο LA έχει επιτευχθεί, με τον 
τρόπο με τον οποίο το Τμήμα & οι διδάσκοντες/ουσες των εμπλεκομένων μαθημάτων 
κρίνουν, όπως, άλλωστε,  μέχρι τώρα γινόταν. 

Επομένως, από τη μια το γραφείο Erasmus, θα προωθεί στον/στην Τμηματικά Υπεύθυνο 
/η τα ερωτήματα εκείνων των φοιτητών/τριών που θέτουν ανάλογα ερωτήματα, ενώ φυσικά, 
από την άλλη, κάθε Τμηματικά Υπεύθυνος/η μπορεί να συνεχίσει, όπως σε πολλές 
περιπτώσεις ήδη συνεχίζει, την επικοινωνία του/της με τους ερασμίτες φοιτητές/τριες του 
Τμήματος, ώστε να κατοχυρωθεί η συνέχιση των σπουδών τους 

Αμέσως παρακάτω σας παραθέτω τις οδηγίες του Ι.Κ.Υ. που αφορούν στο συγκεκριμένο 
ζήτημα & παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή διευκρίνιση 

1) Για την περίπτωση των σπουδών Erasmus: 
Για τους/τις φοιτητές/τριες που θα πραγματοποιήσουν 
διαδικτυακά μαθήματα ή/και εκπόνηση εργασιών, κατόπιν 
συνεννόησης με το Ίδρυμα υποδοχής, που θα τους επιτρέψουν να 
ολοκληρώσουν το σύνολο των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων, 
όπως αυτές περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning 
Agreement), και θα οδηγήσουν στην εξέτασή τους και στην 
απονομή Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records) στο 
τέλος του εξαμήνου, τότε η μετακίνησή τους θα θεωρηθεί ότι 
ολοκληρώθηκε κανονικά και θα λάβουν το ποσό της επιχορήγησης 
που τους είχε εγκριθεί αρχικώς, ανεξαρτήτως της παραμονής τους 
ή όχι στη χώρα υποδοχής. 



          
 

 

2) Για την περίπτωση της πρακτικής άσκησης Erasmus: 
Για τους/τις φοιτητές/τριες που θα ολοκληρώσουν την πρακτική 
τους άσκηση μέσω τηλεργασίας, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό 
από τη φύση της εργασίας και με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα 
υποδοχής και με την προϋπόθεση ότι, το διάστημα που η πρακτική 
άσκηση θα υλοποιηθεί μέσω τηλεργασίας, θα συμπεριληφθεί στο 
Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship certificate), τότε 
η μετακίνησή τους θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε κανονικά και θα 
λάβουν το ποσό της επιχορήγησης που τους είχε εγκριθεί αρχικώς, 
ανεξαρτήτως της παραμονής τους ή όχι στη χώρα υποδοχής. 
 

3) Για τους/τις φοιτητές/τριες που επιστρέψουν και δεν επιθυμούν 
να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα του ιδρύματος 
υποδοχής ή δεν προσφέρεται η δυνατότητα αυτή από το ίδρυμα, θα 
επιχορηγηθούν βάσει της σχετικής ενημέρωσης για την 
αποζημίωση τους που θα λάβουν από το Γραφείο μας. Το ίδιο 
ισχύει και για την περίπτωση της πρακτικής άσκησης.           

  

  

  


