
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ   
1. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ERASMUS 

μπορούν να αποταθούν στο γραφείο ERASMUS και στον υπεύθυνο συντονιστή του 

προγράμματος. Το γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου NEAPOLIS βρίσκεται στο 1ο όροφο 

(118) 

2. Οι φοιτητές μπορούν να συμπληρώσουν μια φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος που μπορούν 

να την προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου καθώς και από το γραφείο 

Erasmus. Η φόρμα αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από την αναλυτική βαθμολογία του 

φοιτητή. 

3. Η τελική επιλογή γίνεται από το Selection Committee του Πανεπιστημίου με βάση τα 

κριτήρια που έχει θέσει.  

4. Όταν γίνει η τελική επιλογή θα πρέπει να συμπληρωθούν από το φοιτητή/τρια σε 

συνεργασία με το λειτουργό erasmus τα εξής: 

 Aίτηση (Erasmus Application form) 

 Συμφωνία Εκμάθησης (learning agreement) 

 

5. Τα παραπάνω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής μαζί με την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή για έγκριση και 

υπογραφή. 

6. Μετά την έγκριση της αίτησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, υπογράφεται 

και η σύμβαση για χρηματοδότηση της χορηγίας Erasmus 

7. Μετά την υπογραφή της σύμβασης για χρηματοδότηση, το γραφείο Erasmus αποστέλλει 

εντολή στο λογιστήριο του πανεπιστημίου για πληρωμή της πρώτης δόσης του φοιτητή η 

οποία θα μεταφέρεται σε προσωπικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) τον οποίο πρέπει να γνωρίζει ο 

λειτουργός ERASMUS 

8. Ο φοιτητής αναλαμβάνει να βρει τόπο διαμονής. Τα Πανεπιστήμια Υποδοχής αποστέλλουν 

στους φοιτητές πληροφορίες για στέγαση. Ακολούθως είναι επιλογή του φοιτητή για το που 

θα μείνει. Γι’ αυτό μπορεί να ταξιδέψει στη χώρα που θα διακινηθεί μια βδομάδα πριν και 

να αναχωρήσει λίγο μετά (2-3 μέρες αφού τελειώσουν τα μαθήματα) για να τακτοποιήσει 

το χώρο διαμονής 

9. O φοιτητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα γλώσσας courses OLS 

διαδικτυακά. 

 

10. Η δεύτερη δόση των χρημάτων μπαίνει στο λογαριασμό του φοιτητή κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. 

11. Με την επιστροφή του φοιτητή στην Κύπρο όλα τα στοιχεία που αφορούν τη βαθμολογία 

και τις διδακτικές μονάδες κοινοποιούνται στο Γραφείο Erasmus. 

.  

12. H βαθμολογία για τα μαθήματα που παρακολουθούσαν δεν υπολογίζεται στον τελικό 

βαθμό του πτυχίου τους αλλά παίρνουν τον βαθμό pass or fail. 

. 



13. Όλοι οι φοιτητές πρέπει να λάβουν τουλάχιστον τον αριθμό των 15 ECTS από το ίδρυμα 

υποδοχής  για να ισχύει η χορηγία τους από το ΙΔΕΠ. Αν αποτύχουν η χορηγία 

επιστρέφεται.  

14. Τα έντυπα τα οποία ο φοιτητής / τρια υποχρεούται να υποβάλει στο γραφείο erasmus για 

να γίνει και η πληρωμή της τελευταίας δόσης είναι τα εξής: 

 Βεβαίωση του ιδρύματος Υποδοχής για την περίοδο Σπουδών στο εξωτερικό 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το Πανεπ. Υποδοχής 

 Έκθεση σπουδών (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο) 

 Confidential supervisor’s report (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 

εποπτεύοντα καθηγητή του ιδρύματος υποδοχής) 

 Έντυπο ατομικής βεβαίωσης παραλαβής χορηγίας (υπογεγραμμένο από τον 

δικαιούχο) 

 Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων για τα οποία παρακολούθησε, εξετάστηκε και 

βαθμολογήθηκε για σκοπούς αναγνώρισης των πιστωτικών μονάδων 

 Αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου 

 Κάρτες επιβίβασης (boarding passes) 

 


