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Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα (Σπουδές ή/και Πρακτική Άσκηση) ............................... 3 
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Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, δίνεται η δυνατότητα σε: προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες (σε κάποιες περιπτώσεις και σε προσφάτως αποφοίτους), να 

πραγματοποιήσουν, με ταυτόχρονη χορήγηση υποτροφίας,  

(α) ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στο εξωτερικό (σε Πανεπιστήμιο με το οποίο ήδη 

έχει υπογράψει σχετική συμφωνία το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

σχετικός σύνδεσμος:  http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus), ή 

(β) τοποθέτηση για πρακτική άσκηση (placement/traineeship/internship) σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε (ή να αποφοιτούν από) πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση είτε 

πτυχίου, είτε διδακτορικού διπλώματος, καθώς δεν υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο 

Τμήμα.  

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα  

Το πρόγραμμα Erasmus+ ενθαρρύνει τις ανταλλαγές φοιτητών ανάμεσα σε πανεπιστημιακά 

ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές να φοιτήσουν για ένα ή δύο 

ακαδημαϊκά εξάμηνα σε τμήματα αντίστοιχα με αυτό που φοιτούν στην Ελλάδα ή να 

πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε φορέα του εξωτερικού. Μια τέτοια επιλογή έχει 

δύο σημαντικά πλεονεκτήματα για κάθε μετακινούμενο φοιτητή:  

• την εξοικείωση με έναν άλλο, ευρωπαϊκό πολιτισμό (τη γλώσσα, την εκπαίδευση, τις συνήθειες, τους 

ανθρώπους) 

• την απόκτηση υψηλής εξειδίκευσης και διεθνούς εμπειρίας που θα του φανεί χρήσιμη στη μετέπειτα 

επαγγελματική του σταδιοδρομία.  

Η περίοδος φοίτησης μέσω του προγράμματος Erasmus+ στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως από 

το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Οι φοιτητές επιλέγουν στο Ίδρυμα Υποδοχής μαθήματα που έχουν 

αντίστοιχο περιεχόμενο και μονάδες ECTS με αυτά που διδάσκονται στο ΠΠΣ στο Τμήμα Μουσικών 

Σπουδών. Είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά και να λαμβάνουν μέρος στην 

αξιολόγησή τους μέσω εξετάσεων ή γραπτής εργασίας, ανάλογα με την επιλογή του καθηγητή του 

μαθήματος. Τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς αναγνωρίζονται και αντικαθιστούν 

μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Σε περίπτωση που 

κάποιο μάθημα δεν αναγνωριστεί, λόγω διαφορετικού περιεχομένου ή μονάδων ECTS σε σχέση με 

το αντίστοιχο του ΠΠΣ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, τότε το μάθημα αυτό προστίθεται στο 

παράρτημα διπλώματος ως ένα επιπλέον μάθημα που έχει διδαχτεί ο φοιτητής για την απόκτηση του 

πτυχίου του.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις κινητικότητας έχουν οι φοιτητές από το πρώτο έτος σπουδών. Οι 

φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν ως πρόσφατα απόφοιτοι δικαιούνται να αιτηθούν 

μετακίνηση μόνο για τη δράση πρακτική άσκηση.  

 

http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus
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Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα (Σπουδές ή/και Πρακτική Άσκηση)  

Ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλο φορέα 

υποδοχής που εδρεύει σε κάποια από τις παρακάτω επιλέξιμες χώρες: Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, 

Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 

(Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο), Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 

Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν 

Μαρίνο, Βατικανό), Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, 

Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία.  

Επίσης, περιλαμβάνονται οι υπερπόντιες χώρες και Επικράτειες (οι οποίες καθορίζονται στην υπ. 

αριθμ. 2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου) που είναι συνδεδεμένες με κράτη μέλη της ΕΕ: 

Γροιλανδία, Νέα Καληδονία και εξαρτημένα εδάφη, Γαλλική Πολυνησία, Γαλλικές περιοχές του νοτίου 

ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής, Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα, Μαγιότ, Σαιν Πιερ και Μικελόν, 

Αρούμπα, Ολλανδικές Αντίλλες, Ανγκουίλα, Νήσοι Κέιμαν, Νήσοι Φώκλαντ, Νότια Γεωργία και Νότιοι 

Νήσοι Σάντουιτς, Μονσεράτ, Νήσοι Πιτκαιρν, Αγία Ελένη, Νήσος της Αναλήψεως και Τριστάν ντα 

Κούνια, Βρετανικό Έδαφος της Ανταρκτικής, Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού, Νήσοι Τερκς και 

Κάικος, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι.  

 

Οικονομική επιχορήγηση προς τον μετακινούμενο φοιτητή  

Οι χώρες υποδοχής έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το κόστος διαβίωσης 

(υψηλό, μεσαίο και χαμηλό) και το αντίστοιχο ύψος της μηνιαίας οικονομικής υποστήριξης 

(υποτροφίας) που προβλέπεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (μέσω του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων), ως εξής:  

Σπουδές (Learning/Study Mobility)  

520 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 1 

(χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης):  

 

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, 

Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, 

Σουηδία  

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι 

Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)  

470 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 2 

(χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης):  

 

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, 

Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, 

Ισπανία  

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5 

(Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)  

420 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 3 

(χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης):  

 

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, 

Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία  
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Πρακτική Άσκηση (Traineeship/Placement Mobility)  

670 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 1 

(χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης):  

 

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, 

Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, 

Σουηδία  

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι 

Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)  

620 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 2 

(χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης):  

 

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, 

Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, 

Ισπανία  

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5 

(Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)  

570 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 3 

(χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης):  

 

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, 

Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία  

 

Το μέσο μηνιαίο ποσό για τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή άλλους 

φορείς είναι υψηλότερο του αντίστοιχου προβλεπόμενου για περιόδους σπουδών, δεδομένου ότι ο 

φορέας υποδοχής ενδέχεται να μην προσφέρει τις διευκολύνσεις (π.χ. διαμονή σε εστίες, σίτιση σε 

φοιτητικό εστιατόριο, ακαδημαϊκή ταυτότητα κ.α.) που συνήθως διαθέτουν τα πανεπιστήμια 

υποδοχής.  

Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλ. τα 

έξοδα ταξιδιού, το ενδεχομένως υψηλότερο κόστος ζωής στη χώρα υποδοχής κ.α. Οι υποτροφίες δεν 

αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η περίοδος σπουδών ή 

πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δύο δόσεις: λίγο πριν, ή σε 

σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό, καταβάλλεται στον 

δικαιούχο προπληρωμή σύμφωνα με την Οικονομική Σύμβαση Επιχορήγησης. Μετά την επιστροφή 

του φοιτητή καταβάλλεται το υπολειπόμενο ποσό, εφόσον η περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης 

κριθεί επιτυχής (από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών) και αφού: α) ο ίδιος συμπληρώσει την 

διαδικτυακή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο Σπουδών ή Πρακτικής Άσκησης, β) 

το τεστ γλωσσικών δεξιοτήτων, γ) το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση 

Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων για την αναγνώριση της περιόδου σπουδών ή πρακτικής άσκησης.  

Οι φοιτητές δεν υποβάλλονται σε πανεπιστημιακά έξοδα (π.χ. δίδακτρα, έξοδα εγγραφής, εξετάσεις, 

πρόσβαση σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις και βιβλιοθήκες, κ.α.) στο ίδρυμα υποδοχής για την 

προσυμφωνημένη περίοδο σπουδών. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν επιβαρύνσεις για τους 

φοιτητές, όπως π.χ. έξοδα ασφάλισης, έξοδα έκδοσης δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου, συνδρομή σε 

φοιτητικούς συλλόγους και δαπάνες για τη χρήση διαφόρων μέσων, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, 

προϊόντα εργαστηρίου κ.α., όμοιες με αυτές που ισχύουν και για τους εγχώριους φοιτητές.  
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Τμηματικά Υπεύθυνος & Επιτροπή Προγράμματος Erasmus+ 

Ο Υπεύθυνος Erasmus+ για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

και προεδρεύει της Επιτροπής Erasmus του Τμήματος. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται επίσης από 

τη Συνέλευση και είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, όπως και ο Τμηματικά Υπεύθυνος.  

Οι βασικές αρμοδιότητες του Τμηματικού Υπεύθυνου και της Επιτροπής Erasmus είναι: 

- να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν τον φοιτητή τόσο πριν την επιλογή πανεπιστημιακού 

ιδρύματος για μετακίνηση, όσο και κατά τη συμπλήρωση της αίτησης και κυρίως της Συμφωνίας 

Μάθησης,  

- να αποτελούν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους φοιτητές και τους καθηγητές του Τμήματος, τα 

μαθήματα των οποίων επιλέγει ο φοιτητής για αντιστοίχιση,  

- να επιβλέπουν τη διαδικασία πριν την αναχώρηση, κατά τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό και 

μετά την επιστροφή του φοιτητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ως και την ολοκλήρωση της 

κινητικότητας και την καταχώρηση των βαθμών,  

- να ενημερώνουν τη Συνέλευση του Τμήματος για κάθε πρόβλημα ή σημαντική αλλαγή που λαμβάνει 

χώρα στις κινητικότητες των φοιτητών.  

 

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για κινητικότητα με σκοπό τις Σπουδές (learning mobility) μπορούν 

να μετακινηθούν μόνο σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο), το οποίο ήδη έχει 

υπογράψει Διαπανεπιστημιακή – Διμερή Συμφωνία (Inter-institutional Agreement) με το Τμήμα 

Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές θα πρέπει να 

ανατρέξουν στον σχετικό πίνακα με τις Διμερείς Συμφωνίες Erasmus+ στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να μελετήσουν τις διαθέσιμες θέσεις που προβλέπονται για το Τμήμα 

Μουσικών Σπουδών, στο οποίο φοιτούν (σύνδεσμος: https://piro.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-

symfonies-erasmus ).  

Αν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να μετακινηθεί σε Ίδρυμα που δεν υπάρχει στη λίστα με τις Διμερείς 

Συμφωνίες μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τον Υπεύθυνο για το Πρόγραμμα Erasmus+ του 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών και να ξεκινήσει μια επικοινωνία με το Ίδρυμα αυτό, με στόχο να 

υπογραφεί νέα Διαπανεπιστημιακή – Διμερής συμφωνία και να μπορέσει ο φοιτητής να μεταβεί στο 

Τμήμα της επιλογής του.  

Οι Διμερείς Συμφωνίες για το πρόγραμμα Erasmus+ ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

 

Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής προπτυχιακών φοιτητών του 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών για μετακίνηση με το Πρόγραμμα 

ERASMUS+ για σπουδές 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με την υπ. αριθμ. 61/Θ.2/15.06.2021 

απόφαση επικαιροποίησε τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών για σπουδές μέσω 

Erasmus+  ως εξής:  
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Το εξάμηνο του φοιτητή 

Δίνεται προτεραιότητα σε μεγαλύτερα εξάμηνα, έναντι των μικρότερων, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει ικανός αριθμός ECTS για αντιστοίχιση, καθώς οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που φοιτούν σε 

μεγάλα εξάμηνα δεν θα έχουν πολλές ευκαιρίες για μετακίνηση στο μέλλον.  

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων 

Οι φοιτητές που έχουν επιτύχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασμένων 

μαθημάτων τη στιγμή της αίτησης για μετακίνηση, έχουν προτεραιότητα έναντι των φοιτητών που 

δεν έχουν συγκεντρώσει υψηλές βαθμολογίες.  

Ο αριθμός των επιτυχώς εξετασμένων μαθημάτων επί του συνόλου των μαθημάτων 

μέχρι το εξάμηνο φοίτησης 

Οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα περισσότερα μαθήματα παίρνουν περισσότερα μόρια 

και έχουν προτεραιότητα έναντι αυτών που έχουν ολοκληρώσει λιγότερα μαθήματα του ΠΠΣ.  

Γλωσσομάθεια 

Η ύπαρξη, το είδος και ο βαθμός πτυχίου της αγγλικής γλώσσας (ή αντίστοιχα, της γλώσσας που 

ομιλείται στη χώρα όπου πρόκειται να μετακινηθεί ο φοιτητής και στην οποία πραγματοποιούνται τα 

μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής) παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων 

φοιτητών για μετακίνηση. Ο φοιτητής που κάνει αίτηση για μετακίνηση θα πρέπει να προσκομίσει 

αντίγραφο πτυχίου που να αποδεικνύει γλωσσική επάρκεια στο επίπεδο που ζητείται από το Ίδρυμα 

Υποδοχής (ως προς τη γλώσσα που ζητείται).  

Συνέντευξη του φοιτητή στον τμηματικά υπεύθυνο του  Erasmus+ 

Τέλος, οι φοιτητές που κάνουν αίτηση μετακίνησης για σπουδές σε κάποιο Ίδρυμα του εξωτερικού με 

το πρόγραμμα Erasmus + συμμετέχουν σε συνέντευξη, κατόπιν ραντεβού, με τον υπεύθυνο του 

προγράμματος Erasmus+ στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ώστε να καταγραφούν, πέρα από τους 

λόγους για την επιθυμία μετακίνησης, ενδεχόμενες ιδιαίτερες ανάγκες ή/και ιδιαιτερότητές τους, 

καθώς και οι προθέσεις τους σχετικά με τη διάρκεια παραμονής τους στο επιλεγμένο Ίδρυμα 

Υποδοχής (παρακολούθηση μαθημάτων, αριθμός μαθημάτων προς αντιστοίχιση με τα αντίστοιχα 

μαθήματα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, εκπόνηση πρακτικής άσκησης, κλπ). Θα πρέπει οι 

φοιτητές να τεκμηριώσουν την επιθυμία και ετοιμότητά τους για μετακίνηση. Η ένδειξη υψηλών 

κινήτρων για συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεκτιμάται θετικά.  

Τα παραπάνω κριτήρια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος (σύνδεσμος: 

https://music.uoi.gr/kritiria-axiologisis-kai-epilogis-foititon-meso-erasmus/). Στον ίδιο σύνδεσμο 

ανακοινώνεται και ο πίνακας υπολογισμού των μορίων κάθε φοιτητή, έτσι ώστε ο κάθε φοιτητής να 

μπορεί να υπολογίσει τη συνολική βαθμολογία του.  Εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις 

φοιτητών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα.  

  

https://music.uoi.gr/kritiria-axiologisis-kai-epilogis-foititon-meso-erasmus/


 7 

Μοριοδότηση 

Τα κριτήρια αυτά μοριοδοτούνται με διαφορετικούς συντελεστές, όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Κριτήρια Μοριοδότηση 

Εξάμηνο φοίτησης Εξάμηνο x 12,5 μόρια 

Μέσος όρος βαθμολογίας  Βαθμολογία x 10 

Ποσοστό ολοκληρωθέντων μαθημάτων επί 

του συνόλου 

Ποσοστό x 1 

Γλωσσομάθεια Ποσοστό x 1 

Συνέντευξη Ποσοστό x 1 

 

Σχετικά με τη γλωσσομάθεια, η επιμέρους μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:  

Lower Michigan (ECCE) = B2 = 2 μόρια 

Proficiency Michigan (ECPE) = C2 = 4 μόρια 

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

Κάθε φοιτητής που επιθυμεί να μεταβεί για σπουδές σε ακαδημαϊκό ίδρυμα του εξωτερικού μέσω 

του προγράμματος Erasmus + θα πρέπει αρχικά να αναζητήσει στην ιστοσελίδα του Erasmus + του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τη λίστα με τα συνεργαζόμενα Τμήματα πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με 

τα οποία διατηρεί Διμερείς Συμφωνίες το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Θα πρέπει να επιλέξει ένα 

Τμήμα από τα αναφερόμενα στη λίστα αυτή και να αναζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με το 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αυτού. Είναι καλό σε αυτή τη διαδικασία να λάβει υπόψη του τα 

μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών που θα ήθελε να αντιστοιχήσει με αντίστοιχα 

μαθήματα στο επιλεγμένο Ίδρυμα Υποδοχής. Προτείνεται να επικοινωνεί ο φοιτητής με τον υπεύθυνο 

Erasmus+ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, προκειμένου να λάβει συμβουλές και καθοδήγηση, 

τόσο για την επιλογή του Ιδρύματος Υποδοχής, όσο και για τα μαθήματα που μπορεί να αντιστοιχήσει 

και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει.  

Η προκήρυξη του προγράμματος Erasmus+ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων μία φορά τον χρόνο και αφορά σε μετακίνηση την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Σχετική 

ανακοίνωση δημοσιεύεται από τον υπεύθυνο του Erasmus+ στην ιστοσελίδα του Τμήματος, αλλά και 

στο μάθημα ERASMUS στην πλατφόρμα e-class του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Το μάθημα αυτό 

έχει δημιουργηθεί για να ενημερώνει τους φοιτητές για όλα τα θέματα που αφορούν σε μετακίνηση 

μέσω του προγράμματος. Σε αυτό εγγράφονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές. Μόλις δουν τη 

σχετική ανακοίνωση, οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν την προκήρυξη και τις οδηγίες υποβολής 

αίτησης μετακίνησης για σπουδές στην ιστοσελίδα του Erasmus + του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για 

οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο Erasmus 

+ ή με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η αίτηση 
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υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η Συμφωνία Μάθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο 

μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.   

 

Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων 

Μετά τη λήξη της προκήρυξης και αφού έχουν συγκεντρωθεί οι αιτήσεις υποψηφιότητας για 

μετακίνηση με στόχο τις σπουδές, ο υπεύθυνος του Τμήματος για το πρόγραμμα συμπληρώνει τον 

πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα πιο πάνω αναγραφόμενα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση. 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο υπεύθυνος Erasmus+ καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη.  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μουσικών 

Σπουδών. Συγκεκριμένα ανακοινώνεται τόσο η βαθμολογία των φοιτητών (ανά κριτήριο και 

συνολικά), αλλά και η σειρά κατάταξης. Ο αριθμός των φοιτητών που θα επιλεγούν για μετάβαση σε 

Ίδρυμα του εξωτερικού για σπουδές εξαρτάται από το ποσό της χρηματοδότησης που θα λάβει το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω του ΙΚΥ) για τη συγκεκριμένη 

ακαδημαϊκή χρονιά.  

Η Συμφωνία Μάθησης συμπληρώνεται από τον φοιτητή σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Erasmus + 

του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, μετά από επικοινωνία και σύμφωνη γνώμη του καθηγητών που 

διδάσκουν τα μαθήματα που πρόκειται να αντιστοιχηθούν. Για ενδεχόμενη αλλαγή στη Συμφωνία 

Μάθησης κατά τη διάρκεια παραμονής του φοιτητή στο Ίδρυμα Υποδοχής θα πρέπει ο υπεύθυνος 

Erasmus + να εγκρίνει και να υπογράψει τη σχετική αλλαγή στο έντυπο της Συμφωνίας, αλλά και να 

ενημερώσει την τριμελή Επιτροπή Erasmus του Τμήματος, τους καθηγητές, τα μαθήματα των οποίων 

περιλαμβάνονται στην αντιστοίχιση, αλλά και τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.  

Αναλυτικά η διαδικασία καθορίζεται και ανακοινώνεται ιδρυματικά, από τη Διεύθυνση Διεθνών και 

Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σύνδεσμος: 

https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa). Παρακολουθώντας τις ανακοινώσεις στην 

ιστοσελίδα του Erasmus του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο υποψήφιος φοιτητής γνωρίζει αναλυτικά 

τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς του, τα βήματα 

πριν τη μετακίνησή του σε περίπτωση που επιλεγεί, τι πρέπει να κάνει κατά τη διάρκεια της διαμονής 

του στο εξωτερικό, αλλά και μετά την επιστροφή του, τόσο σε περίπτωση που μετακινείται για 

σπουδές, όσο και στην περίπτωση που μετακινείται για πρακτική άσκηση.  

 

Υποψήφιοι διδάκτορες  

Α. Προϋποθέσεις 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν 

στο εξωτερικό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να υλοποιήσουν μέρος της 

ερευνητικής διαδικασίας για την εργασία τους. Ο επιβλέπων καθηγητής θα πρέπει να χορηγήσει στον 

φοιτητή βεβαίωση, όπου θα αναφέρεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής, αλλά και η σύμφωνη 

γνώμη της τριμελούς επιτροπής εποπτείας της εργασίας για μετάβαση στη χώρα επιλογής. Στη 

βεβαίωση θα πρέπει να καταγράφονται και να τεκμηριώνονται οι λόγοι της μετακίνησης, καθώς και 

να αναφέρεται αναλυτικά το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος και θα αποτελέσει μέρος 

της διδακτορικής του διατριβής. Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό προσμετράται στον συνολικό 

χρόνο των σπουδών του φοιτητή.  

https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa
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Β. Κριτήρια επιλογής 

Λαμβάνεται υπόψη η σημασία της μετάβασης του υποψήφιου διδάκτορα στο εξωτερικό αναφορικά 

με την πρόσβασή του σε υλικό ή/και ανθρώπους σημαντικούς για την έρευνά του, η ανάγκη 

διεξαγωγής επιτόπιας έρευνας, καθώς και η τελευταία κατατεθείσα Έκθεση Αξιολόγησης των 

πεπραγμένων που έχει εγκριθεί από την τριμελή επιτροπή εποπτείας της διδακτορικής διατριβής.  

 

Κινητικότητα με σκοπό την τοποθέτηση για απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας/πρακτική άσκηση  

(traineeship/ placement/ internship mobility) 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για κινητικότητα με σκοπό την τοποθέτηση για απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας/πρακτική άσκηση (traineeship/placement/internship mobility) θα πρέπει να αναζητήσουν 

κατάλληλο φορέα υποδοχής ανάλογα με τα ακαδημαϊκά, ερευνητικά ή επαγγελματικά τους 

ενδιαφέροντα. Για την πρακτική άσκηση δεν απαιτείται η σύναψη Διμερών Συμφωνιών μεταξύ του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του φορέα υποδοχής (που θα μπορούσε να είναι ακόμα και ένα άλλο 

Πανεπιστήμιο), δεδομένου ότι τα δύο αυτά μέρη, καθώς και ο δικαιούχος, δεσμεύονται νομικά από 

την εξατομικευμένη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης - Learning Agreement for Traineeships (που θα 

συμπληρωθεί και θα υπογραφεί εφόσον ο φοιτητής γίνει δεκτός από τον φορέα υποδοχής και εν 

συνεχεία επιλεγεί από το Τμήμα προέλευσης). Συνεπώς, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν από ένα τεράστιο σύνολο ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, αρκεί η πρακτική άσκηση να 

είναι σχετική με τις σπουδές του ενδιαφερόμενου και τις ανάγκες προσωπικής του εξέλιξης, και, εάν 

είναι δυνατόν, να είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του. Σε περίπτωση που ο 

ενδιαφερόμενος φοιτητής δυσκολευτεί ως προς την εύρεση φορέα, μπορεί να συμβουλευτεί την 

ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+, όπου υπάρχει κατάλογος φορέων που έχουν υποδεχτεί 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο παρελθόν ή έχουν ανακοινώσει ότι ενδιαφέρονται να 

συνεργαστούν με φοιτητές, στα πλαίσια εκπόνησης της πρακτικής τους άσκησης. Φυσικά, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ερευνήσουν μόνοι τους στο διαδίκτυο (μεταξύ άλλων στους συνδέσμους 

http://erasmusintern.org/, https://www.europeanjobdays.eu/en/company/droppineures, 

http://www.leo-net.org/, https://leonet.joeplus.org/offers/, http://www.europe-internship.com/).  

Οι φοιτητές προτρέπονται να επικοινωνούν με τον Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus+ ή και άλλα μέλη 

του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος για καθοδήγηση και συμβουλές αναφορικά με την επιλογή 

φορέα υποδοχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα μέλη του διδακτικού προσωπικού θα κάνουν τα ίδια 

την αναζήτηση και την επικοινωνία με φορείς υποδοχής. Η εξεύρεση φορέα υποδοχής αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη του φοιτητή. Επισημαίνεται ότι για να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας ένας 

φοιτητής, θα πρέπει να έχει στην κατοχή του το «Letter of Acceptance» από κάποιον φορέα 

υποδοχής.  

Αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών για την εκπόνηση 

πρακτικής άσκησης μέσω Erasmus+ περιγράφεται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.  

 

https://www.europeanjobdays.eu/en/company/droppineures
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Διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων 

Τα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς στο Ίδρυμα Υποδοχής αναγνωρίζονται πλήρως και 

αντιστοιχίζονται με αντίστοιχα μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Σε κάποιες 

περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει αντιστοίχιση (είτε λόγω διαφορετικού περιεχομένου με το 

αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, είτε λόγω διαφοράς στα ECTS, είτε για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο), τα μαθήματα αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος που εκδίδεται μαζί 

με το πτυχίο. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών έχει αποφασίσει (70/30.11.2021, 

θέμα 5) ότι: «τα μαθήματα του πανεπιστημιακού τομέα «Μουσική δεξιότητα ΙΧ» και «Μουσικό 

Σύνολο VI» δεν αντιστοιχίζονται με μαθήματα που παρακολουθούν οι φοιτητές στο πλαίσιο της 

κινητικότητας Erasmus σε αντιστοιχία με την απόφαση 4/07.03.2018 ότι δεν αντιστοιχίζονται τα 

μαθήματα του τεχνολογικού τομέα «Μουσική Δεξιότητα VII» και «Μουσικά Σύνολα V». 

Η διαδικασία αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Υποδοχής με 

εκείνα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, όπως αυτά ορίζονται στο 

πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας Μάθησης, έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών, στη 37/06.05.2020, ως εξής: 

- Πριν την αναχώρηση του φοιτητή, η Συμφωνία Μάθησης συντάσσεται από τον ίδιο σε συνεργασία με 

τον Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus+, μετά από συνεννόηση με τους ενεχόμενους καθηγητές. 

- Όταν υπάρχει τροποποίηση της Συμφωνίας Μάθησης (during the mobility), υπάρχει ξανά συνεννόηση 

με τους καθηγητές. 

- Όταν αποστέλλεται η Αναλυτική Βαθμολογία του φοιτητή δεν μπορεί να είναι διαφορετική από την 

υπογεγραμμένη Συμφωνία Μάθησης, όποτε κι αν έχει υπογραφεί αυτή. 

- Η Τελική Συμφωνία Μάθησης έρχεται στη Συνέλευση για έγκριση με εισήγηση του Τμηματικά 

Υπεύθυνου του Προγράμματος, όπου περιλαμβάνονται οι αντιστοιχίσεις των μαθημάτων, καθώς και 

η βαθμολογία του φοιτητή και τα ECTS σε κάθε μάθημα, με βάση τους πίνακες που παρουσιάζονται 

στο παράρτημα.  

Ο βαθμός και οι πιστωτικές μονάδες ECTS των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων αναγράφονται στο 

Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records) που αποστέλλεται από το Ίδρυμα 

Υποδοχής. Ο Υπεύθυνος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών συμπληρώνει τα σχετικά έντυπα 

αντιστοίχισης με την Επιτροπή Erasmus, τα οποία παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση και μετά τη 

σχετική έγκριση τα κοινοποιεί, μαζί με το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας και την τελική 

Συμφωνία Μάθησης στη Γραμματεία και τους καθηγητές των μαθημάτων ώστε να περαστεί ο 

βαθμός, καθώς και στο Γραφείο Erasmus ώστε να τοποθετηθούν στον φάκελο του φοιτητή για την 

ολοκλήρωση της υποτροφίας.  

Η αντιστοίχιση του βαθμού γίνεται από την επιτροπή Erasmus βάσει μαθηματικού τύπου, ανάλογα 

με την κλίμακα αντιστοίχισης του Τμήματος Υποδοχής.  

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του στο Ίδρυμα Υποδοχής (για 

παράδειγμα δεν παρακολουθεί τα μαθήματα ή δεν εξεταστεί επιτυχώς σε κανένα μάθημα ή σε 

μεγάλο αριθμό μαθημάτων), η Επιτροπή Erasmus+ μπορεί να θεωρήσει ότι η κινητικότητα δεν ήταν 

επιτυχής και να ζητήσει επιστροφή μέρους ή του συνόλου των χρημάτων.  

 

Διαδικασία αναγνώρισης πρακτικής άσκησης 

Η πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται όταν κατατεθούν στο γραφείο Erasmus και στη γραμματεία του 

Τμήματος τα έγγραφα που απαιτούνται, εντός 30 ημερών από την επιστροφή του φοιτητή. 
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Αναλυτικά, η διαδικασία και τα σχετικά έγγραφα αναφέρονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης 

του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.  

Στην περίπτωση που η Επιτροπή ΠΑ, σε συνεργασία με τον Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus, κρίνει ότι 

η πρακτική άσκηση ενός φοιτητή δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, δύναται να μην την αναγνωρίσει και 

να αιτηθεί επιστροφή μέρους ή του συνόλου της υποτροφίας.  

Δεν ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις περιπτώσεις που ο φοιτητής δεν μπόρεσε να 

ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητες στο εξωτερικό λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. λόγους 

υγείας).  
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Παράρτημα 1:  

 

Πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων φοιτητών για μετακίνηση με το πρόγραμμα 

Erasmus+  
  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

M.O. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (%) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΚΑΙ 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
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Παράρτημα 2:  

 

Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος ανταλλαγής Erasmus+ για σπουδές  
(συμπληρώνεται από τη Γραμματεία) με ενσωματωμένους πίνακες αντιστοίχισης που 

συμπληρώνονται από τον Τμηματικό Υπεύθυνο και κοινοποιούνται στη γραμματεία  

 

Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος ανταλλαγής Erasmus+ για σπουδές 

Βεβαιώνεται ότι ο/η ……………………… του ………………………. συμμετείχε στο Πρόγραμμα 

Ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές (studentship) στο …………………….. 

(Ίδρυμα/πόλη/χώρα), κατά το χειμερινό/εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 20…–20…, για 

περίοδο …… μηνών, από ……… έως ………. 

Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα τυπικά έγγραφα (Before the Mobility και During the Mobility 

Learning Agreement, Transcript of records), αναγνωρίζονται και αντιστοιχίζονται τα μαθήματα 

που παρακολούθησε στο Ίδρυμα Υποδοχής ως ακολούθως: 

 

Ο/Η  Τμηματικώς Υπεύθυνος του Erasmus 

Πίνακας 1 : Μαθήματα με επιτυχή εξέταση στο Ίδρυμα Υποδοχής, 

τα οποία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ και καταχωρίζονται στο φοιτητολόγιο: 

Μάθημα στο Ίδρυμα 

Υποδοχής (αγγλικά) 

Δεδομένα εκ 

του 

Ιδρύματος 

Υποδοχής 

Αντίστοιχο μάθημα στο Τμήμα 

Μουσικών Σπουδών (ελληνικά) 

Αναγνώριση 

Τμήματος 

Μουσικών 

Σπουδών 

  Βαθμός ECTS   Βαθμός ECTS 

            

Πίνακας 2: Μαθήματα με επιτυχή εξέταση στο Ίδρυμα Υποδοχής, 

τα οποία ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ,  

αλλά καταχωρίζονται στο φοιτητολόγιο (πεδίο Σχόλια/Παρατηρήσεις) και στο Παράρτημα 

Διπλώματος 

Μάθημα στο Ίδρυμα Υποδοχής (αγγλικά) 

Δεδομένα εκ 

του 

Ιδρύματος 

Υποδοχής 

  Βαθμός ECTS 
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