Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης
1.Είναι τα πανεπιστημιακά εργαστήρια επιλέξιμοι οργανισμοί για πρακτική άσκηση
ERASMUS;
Ναι, τα πανεπιστημιακά εργαστήρια είναι επιλέξιμα, ωστόσο ανάλογα με το πρόγραμμα
σπουδών και άλλους παράγοντες, μία περίοδος σε πανεπιστημιακό εργαστήριο μπορεί να
θεωρηθεί ως περίοδος σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται υπογραφή συμφωνίας
μεταξύ των ιδρυμάτων, τα οποία θα πρέπει να είναι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Χάρτη
ERASMUS.
2.Είναι τα δημοτικά σχολεία στο εξωτερικό επιλέξιμοι οργανισμοί για πρακτική άσκηση
ERASMUS για τους φοιτητές παιδαγωγικών;
Ναι.
3.Μπορεί ένας φοιτητής ERASMUS να μετακινηθεί σε τμήμα ξένης επιχείρησης στη χώρα
υποδοχής, το οποίο έχει ως κύρια ασχολία την ίδια τη χώρα του φοιτητή;
Ναι. Εξαιρούνται οι Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπίες της χώρας αποστολής (ή/και της
χώρας υπηκοότητας του φοιτητή). Ωστόσο, η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά
αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να υπογράφονται με σαφήνεια στη
συμφωνία πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένων και των γλωσσικών δεξιοτήτων.
4.Ποια είναι η διάρκεια μετακίνησης για την πρακτική άσκηση;
Τρείς έως δώδεκα μήνες, όπως και για τις σπουδές.
5.Μπορεί φοιτητής από τρίτες χώρες να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα ERASMUS/Πρακτική
άσκηση;
Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος σε ίδρυμα που μετέχει στο
Πρόγραμμα ERASMUS.
6.Μπορεί ένας φοιτητής να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση σε έναν ευρωπαϊκό
οργανισμό;
Όχι. Ευρωπαϊκοί οργανισμοί και ειδικές Μονάδες που συμπεριλαμβάνονται στην παρακάτω
λίστα http://europa.eu/institutions/index_en.htm δεν είναι επιλέξιμοι.
7.Μπορεί ένας φοιτητής ERASMUS για πρακτική άσκηση να λάβει μέρος στα Εντατικά
γλωσσικά μαθήματα ERASMUS (EILC);
Ναι, εφόσον προσφέρονται λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό.
Στην τελευταία περίπτωση, δεν λαμβάνει επιπλέον ξεχωριστή χρηματοδότηση για τα
γλωσσικά μαθήματα.

8.Μπορεί ένας φοιτητής να κάνει αίτηση για χρηματοδότηση ERASMUS απευθείας σε μία
επιχείρηση;
Όχι. Ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ίδρυμά του για υποτροφία ERASMUS
σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει αυτό.
9.Στην περίπτωση των Ομίλων Πρακτικής Άσκησης, ποιος είναι υπεύθυνος για την
υπογραφή συμφωνίας πρακτικής άσκησης;
Εάν ο Συντονιστής του Ομίλου ταυτίζεται με το ίδρυμα αποστολής, τότε ο υπεύθυνος
Συντονιστής έχει την ευθύνη υπογραφής της συμφωνίας.
Εάν το ίδρυμα αποστολής είναι ένα από τα ιδρύματα εταίρους, τότε υπογράφει ο εταίρος.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται για τριμερή συμφωνία, υπογράφει και ο φοιτητής και
ο οργανισμός υποδοχής.
10.Υπάρχει όριο ηλικίας στη συμμετοχή φοιτητών για πρακτική άσκηση ERASMUS;
Όχι. Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS/πρακτική άσκηση είναι ο
φοιτητής να είναι εγγεγραμμένος σε ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11. Είναι επιλέξιμη η πρακτική άσκηση ERASMUS, εάν δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα
με το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος αποστολής;
Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην πρακτική άσκηση ERASMUS,
ανεξάρτητα με το αν είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών. Τα ιδρύματα πρέπει
να λαμβάνουν μέτρα για την αναγνώριση της περιόδου, με αναφορά τουλάχιστον στο
Παράρτημα Διπλώματος ή /και στην αναλυτική βαθμολογία. Συστήνεται επίσης η χρήση
του EUROPASS.
12.Είναι επιλέξιμη η πρακτική άσκηση ERASMUS μερικής απασχόλησης;
Μόνο στην περίπτωση συνδυασμού σπουδών και πρακτικής άσκησης. Σε αυτή την
περίπτωση ο φοιτητής λαμβάνει χρηματοδότηση για σπουδές.
13.Ποιά είναι τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση;
Δεν προβλέπονται κριτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, κάθε ίδρυμα πρέπει να
επιλέγει τους φοιτητές του με βάση ξεκάθαρα ορισμένα κριτήρια, διασφαλίζοντας ίση
μεταχείριση των φοιτητών του. Τέτοιου είδους κριτήρια μπορούν να είναι η ακαδημαϊκή
επίδοση, η γνώση ξένων γλωσσών, το προσωπικό κίνητρο, οι συστατικές επιστολές, κ.α. Τα
κριτήρια θα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων στους φοιτητές.
Και οι επιχειρήσεις/οργανισμοί υποδοχής μπορούν να θέσουν δικά τους κριτήρια για την
υποδοχή φοιτητών για πρακτική άσκηση.

14. Τι συμβαίνει σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της πρακτικής άσκησης ERASMUS
φοιτητή;
Εξαρτάται από την περίπτωση. Όλες οι αλλαγές που προκύπτουν στη συμφωνία πρακτικής
άσκησης πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στο ίδρυμα αποστολής/Όμιλο.
Θα πρέπει να εξετάζονται τα εξής:
i.
ii.

Εάν η περίοδος πρακτικής άσκησης τερματίστηκε εξαιτίας περιστατικού
ανωτέρας βίας (force majeure).
Εάν η περίοδος πρακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε είναι μικρότερη ή
μεγαλύτερη από τρεις μήνες.

Στην περίπτωση της ανωτέρας βίας (πχ. Σεισμός, πλημμύρες, ασθένεια, κ.α.), ο
φοιτητής λαμβάνει υποτροφία μόνο για το πραγματικό διάστημα πρακτικής άσκησης
που παρακολούθησε.
Εάν η πραγματική περίοδος πρακτικής άσκησης είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες, η
σύμβαση μεταξύ του φοιτητή και του ιδρύματος θα πρέπει να επικαιροποιηθεί από το
ίδρυμα αποστολής και να συνυπογραφεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
Π.χ. Εάν ένας φοιτητής έλαβε υποτροφία ERASMUS ύψους 400 ευρώ μηνιαίως για μια
περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών (=2.400 €), αλλά διακόπτει στους
τέσσερις μήνες, θα πρέπει να επιστρέψει τη χρηματοδότηση δύο μηνών (2 μήνες x 400
€=800 €).
Εάν κάποιος φοιτητής έμεινε λιγότερο από τρεις μήνες, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι
υπάρχει σοβαρός λόγος που διέκοψε την πρακτική άσκηση (εάν π.χ. πρόκειται για λόγο
υγείας, θα πρέπει να τηρείται στο φάκελο του φοιτητή η σχετική ιατρική βεβαίωση).
Συνιστάται ιδιαιτέρως στον τελικό απολογισμό του ιδρύματος αποστολής προς την
Εθνική Μονάδα, να αναφέρονται οι περιπτώσεις διακοπής της πρακτικής άσκησης για
λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση, το ίδρυμα αποστολής έχει την ευθύνη
συλλογής των απαραίτητων αποδεικτικών.
15.Ποιός είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση των φοιτητών ΕRASMUS που
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση;
Η εταιρεία/οργανισμός υποδοχής είναι υπεύθυνη/ος για τα ατυχήματα που συμβαίνουν
κατά την ώρα εργασίας. Αρκετές επιχειρήσεις προβλέπουν τέτοιου είδους ασφάλιση (κατά
ατυχήματος και κατά αστικής ευθύνης) για όλους τους εργαζόμενούς τους, είτε λαμβάνουν
μισθό είτε όχι. Ωστόσο, δεν μπορούν να υποχρεωθούν να ασφαλίσουν τον φοιτητή. Σε αυτή
την περίπτωση, ο φοιτητής πρέπει να έχει ιδιωτική ασφάλιση, εκτός εάν τον ασφαλίζει το
ίδρυμα αποστολής του. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη δέσμευση ποιότητας, το
ίδρυμα αποστολής θα πρέπει να «παρέχει πρακτικές οδηγίες στους φοιτητές σχετικά με τη
μετακίνησή τους, την έκδοση θεώρησης εισόδου, τη διαμονή, την άδεια εργασίας και τα
θέματα ασφάλισης».

16. Πώς μπορεί το ίδρυμα αποστολής να διασφαλίσει ότι τα καθήκοντα του φοιτητή
συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος σπουδών του;
Tα ιδρύματα αποστολής μπορούν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο εταιρειών, στις οποίες
στέλνουν κάθε χρόνο τους φοιτητές τους, ώστε να γνωρίζουν καλύτερα τους οργανισμούς
αυτούς. Τα ιδρύματα μπορούν να λάβουν βοήθεια και από ιδρύματα της χώρας αποστολής
που βρίσκονται σε επικοινωνία με τις εταιρείες αυτές. Το ίδρυμα αποστολής μπορεί επίσης
να χρησιμοποιήσει το κονδύλι Οργάνωσης Κινητικότητας για να επισκεφθεί εταιρείες.
Επιπλέον, τα ιδρύματα συνιστάται να επωφεληθούν και από άλλες δραστηριότητες του
Προγράμματος ERASMUS, όπως η κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία,
συμπεριλαμβανομένου και του προσκεκλημένου προσωπικού από επιχειρήσεις,
κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση και προπαρασκευαστικές επισκέψεις, ώστε να
δημιουργήσουν στενές επαφές μεταξύ του ιδρύματός τους και της επιχείρησης. Οι
επισκέψεις βοηθούν στην γνωριμία με την επιχείρηση και στην παροχή πληροφόρησης για
τους στόχους της πρακτικής άσκησης ERASMUS και τον ρόλο που διαδραματίζει ο
οργανισμός υποδοχής.
17.Μπορούν τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης να υποστηρίξουν αμοιβαία την
οργάνωση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό ;
Ναι. Αυτή η πρακτική θα πρέπει να ενισχυθεί εφόσον τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
έχουν καλή γνώση των τοπικών ή των εθνικών οργανισμών υποδοχής/εταιρειών. Από το
2009, η συμφωνία πρακτικής άσκησης έχει προσαρμοστεί, ώστε να αντικατοπτρίζει τη
δυνατότητα αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το ίδρυμα αποστολής του φοιτητή έχει την ευθύνη
για την πρακτική άσκηση.
18. Απαιτούνται πράγματι όλα τα έντυπα που υπογράφονται; (σύμβαση πρακτικής
άσκησης, συμφωνία πρακτικής άσκησης, δέσμευση ποιότητας/training agreement,
quality commitment)
Nαι. Τα έντυπα αυτά διασφαλίζουν τα συμφέροντα των φοιτητών, του ιδρύματός
αποστολής και του οργανισμού υποδοχής. Οι συμβάσεις υποστηρίζουν τους ποιοτικούς
στόχους προς επίτευξη της πρακτικής άσκησης ERASMUS. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να
έχουν υπόψη τους ότι η διοργάνωση πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας απαιτεί
προσεκτική προετοιμασία και παρακολούθηση.

19. Μπορεί ένας φοιτητής εξαρχής να υπογράψει σύμβαση πρακτικής άσκησης για
μετακίνηση σε δύο επιχειρήσεις/οργανισμούς κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών
περιόδων; (δύο συμφωνίες πρακτικής άσκησης και δύο δεσμεύσεις ποιότητας);
Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί σε δύο επιχειρήσεις αρκεί να έχει υπογραφεί μία ενιαία
συμφωνία πρακτικής άσκησης και η εταιρεία/οργανισμός υποδοχής να αναλαμβάνει την
ευθύνη για όλη τη διάρκεια της μετακίνησης. Αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ
των δύο εταιρειών/οργανισμών (π.χ. τα κεντρικά γραφεία μιας εταιρείας και η θυγατρική
εταιρεία/υποκατάστημα). Οι δύο περίοδοι πρέπει να είναι διαδοχικές.
20.Μπορούν ΜΚΟ να θεωρηθούν ως επιλέξιμοι οργανισμοί για πρακτική άσκηση;
Ναι.
21.Τι πληροφορίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία πρακτικής άσκησης;
Είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται πλήρως το πρότυπο της συμφωνίας πρακτικής
άσκησης συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης ποιότητας, όπως προσφέρεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η συμφωνία πρακτικής άσκησης πρέπει να υπογράφεται και από τα τρία συμβαλλόμενα
ιδρύματα. Επιπλέον, θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του ιδρύματος και του
φοιτητή, σύμφωνα με το πρότυπο που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
22.Μπορεί ο ίδιος ο φοιτητής να προτείνει την επιχείρηση/οργανισμό στον οποίο θα
μετακινηθεί;
Ναι, εφόσον το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αποδέχεται την ξένη εταιρεία ως οργανισμό
υποδοχής.
23. Μπορεί ένας φοιτητής να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση στη διπλωματική
αντιπροσωπία άλλης χώρας;
Έλληνας φοιτητής μπορεί .π.χ. να μετακινηθεί στη πρεσβεία του Μεξικού που βρίσκεται στο
Λονδίνο. Ωστόσο, δεν μπορεί να μετακινηθεί σε Ελληνική πρεσβεία ή προξενείο σε
οποιαδήποτε χώρα.
24.Οι φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση έχοντας πλήρες ωράριο, μπορούν
να αναλάβουν επιπλέον εργασία μερικής απασχόλησης, ώστε να ενισχύσουν το
εισόδημά τους;
Η απόφαση για το θέμα αυτό εξαρτάται από το ίδρυμα αποστολής, τον οργανισμό
υποδοχής και τον φοιτητή. Η επιπλέον εργασία αυτή είναι ανεξάρτητη από την υποτροφία
ERASMUS του φοιτητή.

25. Οι υπερπόντιες κτήσεις και εδάφη είναι επιλέξιμος προορισμός για Πρακτική άσκηση
ERASMUS;
Ναι. Οι υπερπόντιες κτήσεις και εδάφη, όπως ορίζονται από την Απόφαση 2001/822/ΕC του
Συμβουλίου έχουν ως εξής: Γροιλανδία, Νέα Καληδονία και εξαρτημένες από αυτήν
κτήσεις, Γαλλική Πολυνησία, Γαλλικά Νότια Εδάφη Ανταρκτικής, Nήσοι Wallis και Futuna,
Mayotte, St. Pierre και Μiquelon, Aruba, Oλλανδικές Αντίλλες, Anguilla, Νήσοι Cayman,
Nήσοι Falkland, South Georgia και Νήσοι Sandwich, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena,
Nήσος Ascension, Tristan da Cunha, Bρετανικά εδάφη Ανταρκτικής, Βρετανικά εδάφη
Ειρηνικού Ωκεανού, Νήσοι Turks και Caicos, Bρετανικές Παρθένες (Virgin) Νήσοι.
26.Eάν ένας φοιτητής που εργάζεται με μερική απασχόληση σε μία εταιρεία στη χώρα
του, μπορεί να μετακινηθεί στο εξωτερικό ως φοιτητής ERASMUS σε
παράρτημα/θυγατρική της εταιρείας στο εξωτερικό;
Ναι.
27.Ένας φοιτητής που σπουδάζει στο εξωτερικό σε χώρα που συνορεύει με τη δική του,
μπορεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στη χώρα του;
Δεν απαγορεύεται, αλλά δεν συνιστάται και θα πρέπει να έχει χαμηλή προτεραιότητα.
28.Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η γλωσσική προετοιμασία των φοιτητών που
μετακινούνται για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό; (δεδομένου ότι τα μαθήματα EILC
συνήθως δεν είναι στην πράξη διαθέσιμα για τους φοιτητές πρακτικής άσκησηςERASMUS
λόγω της ημερομηνίας ή του τόπου διεξαγωγής τους)
Τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν το κονδύλι
Οργάνωσης της Κινητικότητας για τη γλωσσική προετοιμασία των μετακινούμενων
φοιτητών.
29.Μπορεί ένας φοιτητής που πραγματοποιεί κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS;
Ναι.
30.Μπορεί η περίοδος πρακτικής άσκησης να διακοπεί κατά τη διάρκεια των επίσημων
διακοπών της επιχείρησης/οργανισμού υποδοχής;
Όσον αφορά στην πρακτική άσκηση, η περίοδος κινητικότητας μπορεί να διακοπεί από τις
επίσημες διακοπές της επιχείρησης υποδοχής, εάν η επιχείρηση είναι κλειστή κατά την
περίοδο αυτή. Η υποτροφία ERASMUS διατηρείται κατά το διάστημα της διακοπής.
31. Ποιος είναι ορισμός της επιχείρησης;
Οι επιχειρήσεις ορίζονται στη νομική βάση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (Άρθρο 2,
σημείο 25): «επιχείρηση σημαίνει κάθε ενασχόληση που συνεπάγεται οικονομική
δραστηριότητα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής
υπόστασης, οικονομικού τομέα δραστηριοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της

κοινωνικής οικονομίας». Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι αυτοαπασχολούμενοι,
οικογενειακές επιχειρήσεις, συμπράξεις και ενώσεις που έχουν οικονομική δραστηριότητα
μπορούν να θεωρηθούν επιχειρήσεις.

