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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

(Ο Κανονισμός Κινητικότητας Φοιτητών εγκρίθηκε στην 53/22-9-2021 Συνέλευση του Τμήματος 

ΔΕ&Τ). 

 

 

Η ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών από το τμήμα προς αντίστοιχα τμήματα 

Πανεπιστημίων του εξωτερικού αλλά και η επιθυμία υποδοχής φοιτητών στο τμήμα από 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποτελεί στρατηγική επιλογή του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Τουρισμού (ΔΕ&Τ), καθώς ενισχύει την εξωστρέφειά του και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές 

να βιώνουν διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

 

Άρθρο 1: Κινητικότητα Φοιτητών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 

 

1. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν 

μαθήματα σε αντίστοιχα τμήματα πανεπιστημίων της αλλοδαπής με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει 

συνεργασία. 

2. Η περίοδος φοίτησης στο ίδρυμα υποδοχής της αλλοδαπής δύναται να κυμαίνεται από 3 έως 12 

μήνες.  

3. Οι φοιτητές του Τμήματος ΔΕ&Τ έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας σε 

πανεπιστήμιο του εξωτερικού, η οποία θα συνεπιβλέπεται από διδάσκοντα του Τμήματος ΔΕ&Τ, και 

έναν καθηγητή του πανεπιστημίου υποδοχής.  

 

Άρθρο2:  Τα μαθήματα και το πρόγραμμα κινητικότητας των Φοιτητών 

 

1. Ο φοιτητής του Τμήματος ΔΕ&Τ, πριν την αναχώρησή του για το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού πρέπει 

να έχει την έγκριση από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος 

(Departmental Academic Coordinator) σχετικά με την αντιστοιχία των μαθημάτων που επιθυμεί να 

παρακολουθήσει στο πανεπιστήμιο υποδοχής, με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.  

2. Η Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) υπογράφεται πριν την αναχώρηση του φοιτητή, ώστε ο 

φοιτητής να γνωρίζει εκ των προτέρων  ποια από τα μαθήματα  στα οποία  θα εξεταστεί  στο 

εξωτερικό, θα αναγνωριστούν πλήρως, μετά από επιτυχή ολοκλήρωσή τους.  

3. Η αρχική αντιστοίχιση μαθημάτων του Τμήματος, με μαθήματα του Προγράμματος Erasmus+ σε 

Πανεπιστήμια του Εξωτερικού γίνεται από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους καθηγητές του Τμήματος σε 

συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή. 
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4. Επισημαίνεται ότι εάν ο φοιτητής επιλέξει να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς ένα 

μάθημα, το οποίο δεν εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του, αυτό ωστόσο θα συμπεριληφθεί στο 

Παράρτημα Διπλώματος, μαζί με τυχόν άλλα Προαιρετικά μαθήματα που δεν υπολογίζονται στη 

λήψη του Πτυχίου.  

5. Το ίδρυμα υποδοχής χορηγεί στο φοιτητή και στο Τμήμα αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας 

(Transcript of Records) στο οποίο βεβαιώνεται η επιτυχής ή μη, ολοκλήρωση των μαθημάτων που 

είχαν συμφωνηθεί και αναγράφεται η βαθμολογία του φοιτητή καθώς και οι πιστωτικές μονάδες 

ECTS κάθε μαθήματος. Εάν απαιτείται, η βαθμολογία ανάγεται στο δεκαβάθμιο σύστημα, σύμφωνα 

με τα όσα έχουν οριστεί στη διμερή συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου υποδοχής και του 

Τμήματος ΔΕ&Τ (Bilateral Agreement).  

6. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του στο εξωτερικό ο φοιτητής δεν υποχρεούται σε δήλωση 

μαθημάτων του τυπικού εξαμήνου κατά το οποίο απουσιάζει και κατά συνέπεια δεν δικαιούται να 

εξεταστεί στα μαθήματα αυτά. Μπορεί ωστόσο να δηλώσει και να εξεταστεί σε μαθήματα 

προηγουμένων εξαμήνων, ή σε μαθήματα που παρακολούθησε ανεπιτυχώς στο ίδρυμα υποδοχής 

του εξωτερικού.  

 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις  για την επιλογή φοιτητών σε προγράμματα κινητικότητας 

 

1. Από το πανεπιστήμιο καθορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αφορούν 

στην κινητικότητα στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+. H σχετική διαδικασία υλοποιείται από 

το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου και έχει ως ακολούθως: 

 Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής οφείλει να υποβάλει αίτηση στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής στο οποίο 

επιθυμεί να παρακολουθήσει μαθήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του εν λόγω πανεπιστημίου. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση η γλωσσική επάρκεια τουλάχιστον στο επίπεδο που απαιτείται από το 

Ίδρυμα υποδοχής 

 Ο φοιτητής πρέπει να έχει εγγραφεί τουλάχιστον στο 5ο τυπικό εξάμηνο σπουδών και να έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον το 50% του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων του 

ΠΠΣ (από τα οποία εξαιρείται η ξένη γλώσσα). 

2. Οι φοιτητές που για πρώτη φορά επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα κινητικότητας 

προηγούνται των φοιτητών που ήδη έχουν λάβει μέρος. 

3. Ο φοιτητής οφείλει να δηλώσει και να παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής αριθμό 

μαθήματων που αθροιστικά συμπληρώνουν 30 Διδακτικές μονάδες (ECTS), ενώ θα πρέπει να  επιτύχει 

σε μαθήματα τα οποία αθροιστικά δίνουν τουλάχιστον 15 Διδακτικές Μονάδες (ECTS), προκειμένου 

να λάβει το 100% της χρηματοδότησης.  

 

Άρθρο 4: Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος- Συντονιστής Κινητικότητας των Φοιτητών 

 

1. Η Συνέλευση του τμήματος ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος ως Ακαδημαϊκό  Υπεύθυνο-συντονιστή 

των θεμάτων που αφορούν στην επικοινωνία με το γραφείο Δημοσίων και Διεθνών σχέσεων του 

Πανεπιστήμιου καθώς και την  αξιοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στην μετακίνηση  των 
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φοιτητών και του Προσωπικού για σπουδές σε πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή για πρακτική άσκηση 

στο εξωτερικό.  

2. Το κύριο έργο των ακαδημαϊκών συντονιστών θα αφορά: 

(α) Ετήσια ενημέρωση των φοιτητών και του προσωπικού του  τμήματος για τις δυνατότητες και τις 

προϋποθέσεις κινητικότητας, τις διαδικασίες κινητικότητας και τις σχετικές υποχρεώσεις τους. 

(β) Ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος για την αντιστοιχία και αναγνώριση μεταξύ των 

μαθήματων του οικείου τμήματος και των μαθήματων του Πανεπιστημίου Υποδοχής. 

(γ) Συνεργασία με το τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου κατά την υποδοχή 

των εισερχομένων φοιτητών και διευκόλυνσή τους στην επιλογή και παρακολούθηση των μαθημάτων 

. 

(γ) Τη σύνταξη σε ετήσια βάση τυποποιημένης έκθεσης σχετικά με την κινητικότητα των φοιτητών και 

του προσωπικού του τμήματος αλλά και των εισερχομένων φοιτητών και καθηγητών από 

Πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού. 

 

Άρθρο 5: Άλλες διατάξεις 

 

1. Σε διαφορετικά του Erasmus+ εκπαιδευτικά ή ερευνητικά προγράμματα, η αναγνώριση μαθήματων, 

η μεταφορά πιστωτικών μονάδων κλπ. καθορίζονται από την εγκεκριμένη συμφωνία που αφορά στο 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό πρόγραμμα.  

2. Σε περίπτωση θεμάτων που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, αυτά ρυθμίζονται 

λαμβάνοντας υπόψη το γενικό Κανονισμό του Πανεπιστήμιου που διέπει την κινητικότητα των 

φοιτητών για σπουδές ή άλλη συναφή δραστηριότητα (π.χ. διοργάνωση θερινών σχολείων).   


