ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΠΟΤΔΩΝ (Study) ή ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (Placement/Traineeship) ERASMUS+
Α. Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών
Αναγνώριςη περιόδου πουδών (Study)
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ότι πριν τθ μετακίνθςθ ζχει εγκρικεί από τουσ υντονιςτζσ Erasmus+ του Σμιματοσ και τθ
Γενικι υνζλευςθ του Σμιματοσ Μακθματικϊν και ζχει υπογραφεί το αντίςτοιχο Learning Agreement για μετακίνθςθ ςε
Πανεπιςτιμιο με το οποίο υφίςταται Διμερισ υμφωνία για τον πρϊτο κφκλο ςπουδϊν.
Με το πζρασ τθσ περιόδου πουδϊν ςτο εξωτερικό, το Πανεπιςτιμιο υποδοχισ χορθγεί ςτον δικαιοφχο φοιτθτι και το
Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Σμιμα Μακθματικϊν Πιςτοποιητικό Αναλυτικήσ Βαθμολογίασ, ςτο οποίο πιςτοποιείται θ
ολοκλιρωςθ του προςυμφωνθκζντοσ προγράμματοσ ςπουδϊν, αναγράφεται θ βακμολογία κακϊσ και τα αντίςτοιχα
E.C.T.S. που αναλογοφν ςτο κάκε μάκθμα.
Σο Σμιμα Μακθματικϊν, ςε ςυνεδρία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ και μετά από Ειςιγθςθ των υντονιςτϊν Erasmus+,
αναγνωρίηει τθν περίοδο ςπουδϊν ςτο εξωτερικό και αποδίδει ςτο φοιτθτι τα E.C.T.S. ςτα ςυμφωνθκζντα και
αντιςτοιχιςμζνα μακιματα του Προπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν του Σμιματοσ Μακθματικϊν, τα οποία
παρακολοφκθςε και ολοκλιρωςε επιτυχϊσ ο φοιτθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ.
Σα E.C.T.S. και θ βακμολογία από τθν περίοδο πουδϊν Erasmus+ προςμετροφνται για τθ λιψθ πτυχίου και αναγράφονται
ςτο Πιςτοποιθτικό Αναλυτικισ Βακμολογίασ και το Παράρτθμα Διπλϊματοσ, με τθν επιςιμανςθ Erasmus+.

Αναγνώριςη περιόδου Πρακτικήσ Άςκηςησ (Placement/Traineeship)
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ότι πριν τθ μετακίνθςθ ζχει εγκρικεί από τουσ υντονιςτζσ Erasmus+ του Σμιματοσ και ζχει
δθλωκεί από το φοιτθτι το μάκθμα ΠΡΑ002 Πρακτικι Άςκθςθ/Erasmus+, κατά τθν αντίςτοιχθ περίοδο Δθλϊςεων
Μακθμάτων.
Με το πζρασ τθσ περιόδου Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτο εξωτερικό, ο φορζασ υποδοχισ χορθγεί ςτο δικαιοφχο φοιτθτι και το
Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Σμιμα Μακθματικϊν Βεβαίωςθ ςτθν οποία πιςτοποιείται θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ του
προςυμφωνθκζντοσ προγράμματοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. Η Πρακτικι Άςκθςθ αναγνωρίηεται ςτο φοιτθτι και τθσ
αποδίδονται E.C.T.S. με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ και μετά από Ειςιγθςθ των υντονιςτϊν Erasmus+.
Σα E.C.T.S. από τθν Πρακτικι Άςκθςθ Erasmus+ δεν προςμετροφνται για τθ λιψθ πτυχίου, αλλά αναγράφονται ςτθν
Αναλυτικι Βακμολογία και το Παράρτθμα Διπλϊματοσ, με τθν επιςιμανςθ Erasmus+.
Εάν θ Πρακτικι Άςκθςθ Erasmus+ πραγματοποιθκεί μετά την ολοκλήρωςη των προπτυχιακών ςπουδών, τα E.C.T.S. δεν
είναι δυνατόν να αναγραφοφν ςτθν Αναλυτικι Βακμολογία και το Παράρτθμα Διπλϊματοσ. Ο φορζασ υποδοχισ και το
Γραφείο Erasmus+ δφνανται να χορθγιςουν ςχετικι Βεβαίωςη ςτον φοιτθτι.

Αποτυχία ςτισ πουδζσ ή την Πρακτική Άςκηςη
Μετά τθ μετακίνθςθ, εάν ςτα ζγγραφα που κα χορθγθκοφν ςτον προπτυχιακό φοιτθτι και το Σμιμα Μακθματικϊν από το
Πανεπιςτιμιο/φορζα υποδοχισ, προκφπτει ότι ο φοιτθτισ δε ανταποκρίκθκε ςτο επίπεδο επιτυχίασ που απαιτείται, τότε
θ Γενικι υνζλευςθ του Σμιματοσ Μακθματικϊν δεν προχωρά ςε ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ των πουδϊν ι τθσ περιόδου
Πρακτικισ Άςκθςθσ, αντίςτοιχα. Επιπλζον, είναι δυνατόν να ηθτθκεί από το φοιτθτι να επιςτρζψει μζροσ ι το ςφνολο τθσ
υποτροφίασ που ζλαβε. Η διάταξθ αυτι δεν ιςχφει για δικαιοφχουσ οι οποίοι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι ελαφρυντικϊν
που ζχουν επιςθμάνει οι ςυντονιςτζσ Erasmus+ του Σμιματοσ, δεν ολοκλιρωςαν το προκακοριςμζνο Πρόγραμμα
πουδϊν ι Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτο εξωτερικό.

υμμετοχή ςτην Εξεταςτική Περίοδο
Οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ που κα μετακινθκοφν για πουδζσ δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ, ςτθν Εξεταςτικι Περίοδο
του εξαμινου (χειμερινοφ ι εαρινοφ, ανάλογα) τθν οποία διζνυςαν ςτο εξωτερικό. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν μόνο ςτθν

Επαναλθπτικι Εξεταςτικι του επτεμβρίου ι τθν Πτυχιακι Εξεταςτικι, με τθν προχπόκεςθ ότι είχαν υποβάλλει ζγκυρθ
αντίςτοιχθ Διλωςθ Μακθμάτων.

Β. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
Αναγνώριςη περιόδου πουδών (Study)
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ότι πριν τθ μετακίνθςθ ζχει εγκρικεί από τουσ υντονιςτζσ Erasmus+ του Σμιματοσ, τον
φμβουλο Κακθγθτι, τθ .Ε.Μ.. και τθ Γενικι υνζλευςθ του Σμιματοσ Μακθματικϊν και ζχει υπογραφεί το αντίςτοιχο
Learning Agreement για μετακίνθςθ ςε Πανεπιςτιμιο με το οποίο υφίςταται Διμερισ υμφωνία για τον δεφτερο κφκλο
ςπουδϊν.
Με το πζρασ τθσ περιόδου πουδϊν ςτο εξωτερικό, το Πανεπιςτιμιο υποδοχισ χορθγεί ςτον δικαιοφχο μεταπτυχιακό
φοιτθτι και το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Σμιμα Μακθματικϊν Πιςτοποιητικό Αναλυτικήσ Βαθμολογίασ, ςτο οποίο
πιςτοποιείται θ ολοκλιρωςθ του προςυμφωνθκζντοσ προγράμματοσ ςπουδϊν, αναγράφεται θ βακμολογία κακϊσ και τα
αντίςτοιχα E.C.T.S. που αναλογοφν ςτο κάκε μάκθμα.
Σο Σμιμα Μακθματικϊν, ςε ςυνεδρία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ και μετά από Ειςιγθςθ των υντονιςτϊν Erasmus+ και τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ .Ε.Μ.., αναγνωρίηει τθν περίοδο ςπουδϊν ςτο εξωτερικό και αποδίδει ςτο μεταπτυχιακό φοιτθτι
τα E.C.T.S. ςτα ςυμφωνθκζντα και αντιςτοιχιςμζνα μακιματα του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν του Σμιματοσ
Μακθματικϊν, τα οποία παρακολοφκθςε και ολοκλιρωςε επιτυχϊσ ο φοιτθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ.
Σα E.C.T.S. και θ βακμολογία από τθν περίοδο πουδϊν Erasmus+ προςμετροφνται για τθ λιψθ Μ.Δ.Ε. και αναγράφονται
ςτο Πιςτοποιθτικό Αναλυτικισ Βακμολογία και το Παράρτθμα Διπλϊματοσ, με τθν επιςιμανςθ Erasmus+

Αναγνώριςη περιόδου Πρακτικήσ Άςκηςησ (Placement/Traineeship)
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ότι πριν τθ μετακίνθςθ αυτι να ζχει εγκρικεί από τουσ υντονιςτζσ Erasmus+ του
Σμιματοσ, τον φμβουλο Κακθγθτι, τθ .Ε.Μ.. και τθ Γενικι υνζλευςθ του Σμιματοσ Μακθματικϊν.
Με το πζρασ τθσ περιόδου Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτο εξωτερικό, ο φορζασ υποδοχισ χορθγεί ςτο δικαιοφχο μεταπτυχιακό
φοιτθτι και το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Σμιμα Μακθματικϊν Βεβαίωςθ ςτθν οποία πιςτοποιείται θ επιτυχισ
ολοκλιρωςθ του προςυμφωνθκζντοσ προγράμματοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. Η Πρακτικι Άςκθςθ αναγνωρίηεται ςτο
μεταπτυχιακό φοιτθτι και τθσ αποδίδονται E.C.T.S. με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ .Ε.Μ..
και μετά από Ειςιγθςθ των υντονιςτϊν Erasmus+.
Σα E.C.T.S. από τθν Πρακτικι Άςκθςθ Erasmus+ δεν προςμετροφνται για τθ λιψθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ,
αλλά αναγράφονται ςτθν Αναλυτικι Βακμολογία και το Παράρτθμα Διπλϊματοσ, με τθν επιςιμανςθ Erasmus+ ςτο πεδίο
«χόλια».

Γ. Διδακτορικζσ πουδζσ
Αναγνώριςη περιόδου Πρακτικήσ Άςκηςησ (Placement/Traineeship)
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ότι πριν τθ μετακίνθςθ ζχει εγκρικεί από τουσ υντονιςτζσ Erasmus+ του Σμιματοσ, τον
Επιβλζποντα Κακθγθτι, τθ .Ε.Μ.. και τθ Γενικι υνζλευςθ του Σμιματοσ Μακθματικϊν.
Με το πζρασ τθσ περιόδου Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτο εξωτερικό, ο φορζασ υποδοχισ χορθγεί ςτον υποψιφιο Διδάκτορα και
το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων - Σμιμα Μακθματικϊν Βεβαίωςθ ςτθν οποία πιςτοποιείται θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ του
προςυμφωνθκζντοσ προγράμματοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. Η Πρακτικι Άςκθςθ αναγνωρίηεται ςτον υποψιφιο Διδάκτορα
αλλά δεν τθσ αποδίδονται E.C.T.S. με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ .Ε.Μ.. και μετά από
Ειςιγθςθ των υντονιςτϊν Erasmus+.
Η Πρακτικι Άςκθςθ Erasmus+ δεν προςμετράται για τθ λιψθ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ. Ο φορζασ υποδοχισ και το
Γραφείο Erasmus+ δφνανται να χορθγιςουν ςχετικι Βεβαίωςη ςτον υποψιφιο Διδάκτορα.

