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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ LEARNING AGREEMENT
Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται στους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών οι οποίοι
έχουν επιλεγεί για μετακίνηση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus (σημείο όπου
αρχίζουν τα πράσινα πλαίσια στο παρακάτω διάγραμμα, παρμένο από το σάϊτ του ΤΕΕΠ.)

Βασικός στόχος είναι να συμπληρωθεί σωστά η Συμφωνία (Learning Agreement), έγγραφο
το οποίο καθορίζει τα μαθήματα τα οποία δηλώνεις ότι θα παρακολουθήσεις στο ίδρυμα
υποδοχής, μαζί με τις αναγνωρίσεις οι οποίες συμφωνούνται πριν την επίσκεψη και τα
οποία δεσμεύεται το Τμήμα να αναγνωρίσει, σε περίπτωση που τα περάσεις επιτυχώς. Το
έγγραφο σημπληρώνεται αποκλειστικά στα Αγγλικά. Με την ολοκλήρωση της
συμπλήρωσής του, η οποία γίνεται σε συνεργασία με συντονιστή του Τμήματος (για το έτος
2018-19 οι συντονιστές είναι οι Ε. Κάππος και Φ. Πεταλίδου), πρέπει να υπογραφεί πριν
την αναχώρηση και εμπρόθεσμα, εφόσον υπάρχει προθεσμία του ιδρύματος υποδοχής, από
τον φοιτητή/-τρια, το Γραφείο ΕΕΠ του ΑΠΘ, τον συντονιστή του Τμήματος και από τον
αντίστοιχο συντονιστή στο ίδρυμα υποδοχής.

Γενικά: συμπληρώστε τα στοιχεία της πρώτης σελίδας (αν χρειαστείτε βοήθεια, θα σας την
παρέχει το ΤΕΕΠ). Μην ξεχάσετε να σημπληρωσετε το όνοματεπώνυμό σας στο πεδίο
Student’s name το οποίο βρίσκεται στο Header του εγγράφου —και έτσι εμφανίζεται
αυτόματα σε κάθε σελίδα αυτόματα.
Εστιάζουμε τώρα στους δύο Πίνακες, οι οποίοι όπως είπαμε συμπληρώνονται με την
βοήθεια και έγκριση του συντονιστή του Τμήματος:
1) Study Programme at the Receiving Institution — Table A
2) Recognition at the Sending Institution — Table B
Table A: Εδώ καταγράφονται τα μαθήματα τα οποία δηλώνει ο φοιτητής/-τρια ότι θα
παρακολουθήσει. Όπως θα έχετε ενημερωθεί από το ΤΕΕΠ, έχετε υποχρέωση να
καταγράψετε μαθήματα με σύνολο μονάδων 30 ECTS (δεκτές μόνο μικρές αποκλίσεις
πάνω ή κάτω).
Σκοπός της επίσκεψης είναι να παρακολουθήσετε ενδιαφέροντα μαθήματα, τα οποία θα
συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν τις εδώ σπουδές σας. Δεν ενθαρρύνεται η
παρακολούθηση πολλών υποχρεωτικών μαθημάτων μας (βλ. και παρακάτω για τον
Πίνακα Β και τις αναγνωρίσεις). Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει αντίστοιχο του κάθε
μαθήματος και στο Τμήμα μας — απλά θα αναγνωριστεί ως μάθημα επιλογής με τον εκεί
τίτλο, δείτε παρακάτω.
Κάθε μάθημα να έχει κωδικό του εκεί ιδρύματος (εφόσον υπάρχει) και τον ακριβή αριθμό
μονάδων ECTS. Βεβαιωθείτε ότι προσφέρεται στο εξάμηνο στο οποίο θα βρίσκεστε εκεί.
Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να γίνει αίτηση αλλαγών αφού ξεκινήσει η κινητικότητα, με
το έγγραφο Changes to the Learning Agreement.
Table B: Εδώ καταγράφονται οι αναγνωρίσεις οι οποίες συμφωνούνται μεταξύ του
φοιτητή και του Τμήματός μας. Και πάλι, το ιδανικό είναι να βρισκόμαστε κοντά στος 30
μονάδες ECTS. Το ΤΕΕΠ θα σας έχει ενημερώσει για τον ελάχιστο αριθμό που θα πρέπει
να έχετε περάσει επιτυχώς, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την χρηματοδότησή σας. Για
κάθε μάθημα που αντιστοιχεί σε μάθημα στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ., να
αναφέρεται ο κωδικός του.
Διακρίνουμε κατηγορίες μαθημάτων:
Για κάθε υποχρεωτικό μάθημα που θέλετε να περιλάβετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στους
διδάσκοντες, να τους δώσετε πλήρη περιγραφή της ύλης στα Ελληνικά και ενδεικτική
βιβλιογραφία, για να πάρετε την έγκρισή τους ότι πράγματι το μάθημα καλύπτει
αντικείμενο ικανοποιητικά πλησίον του δικού μας. Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή
γίνεται για μαθήματα ιδρύματος τα οποία έχουν ήδη αναγνωρισθεί για προηγούμενους
μετακινηθέντες φοιτητές, εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές στο περιεχόμενο και εγκρίνει ο
συντονιστής.
Μαθήματα μη-υποχρεωτικά, με περιεχόμενο που κρίνεται ότι ανήκουν στο πρόγραμμα
σπουδών ενός Μαθηματικού Τμήματος μπορούν να αναγνωριστούν είτε με τον αντίστοιχο
τίτλο μαθήματός μας, εφόσον είναι ίδιου περιεχομένου, είτε με τον ακριβή τίτλο του εκεί
ιδρύματος. Οι μονάδες ECTS που αναγνωρίζονται, εφόσον δεν αποκλίνουν σημαντικά από
αυτές δικών μας μαθημάτων, είναι οι μονάδες του δικού μας μαθήματος, εάν υπάρχει
αντιστοιχία (π.χ. 5,5 για ΥΕ και 5 για Ε), ή με τις μονάδες που δίνει το εκεί ίδρυμα.

Μαθήματα που δεν έχουν αντίστοιχο στο δικό μας πρόγραμμα αναγράφονται είτε ως
μαθήματα Επιλογής, εάν έχουν μαθηματικό περιεχόμενο, είτε ως Ελεύθερης Επιλογής εάν
δεν έχουν ή είναι πολύ περιοροσμένο. Εφόσον ο φοιτητής πληρεί τις προϋποθέσεις για να
πάρει Ειδικό Θέμα, μπορεί να επιλέξει και ένα μάθημα στις αναγνωρίσεις του Πίνακα Β ως
Ειδικό Θέμα (π.χ. κάποια διπλωματική/πτυχιακή εργασία, που του έχει ανατεθεί από μέλος
ΔΕΠ εκεί.) Οι μονάδες ECTS που θα αναγνωριστούν στην περίπτωση διπλωματικής δεν
μπορούν να ξεπεράσουν τις 10 και ο φοιτητής έχει υποχρέωση να καταθέσει αντίτυπο της
εργασίας του στο Τμήμα κατά την επιστροφή του.
Έως ένα μαθήμα γλώσσας μπορεί να μπει στον Πίνακα Α και να αναγνωριστεί ως μάθημα
Ελεύθερης Επιλογής στον Πίνακα Β, με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες αναγνώρισης δεν
ξεπερνούν τις 6.
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