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1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑNOIΚΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

1.1. Δικαιούχοι 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του προγράμματος Erasmus+ 

1.1.1. Το πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται σε φοιτητές, που δεν έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο 

απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων (ή Θεματικών Ενοτήτων) για τη λήψη του τίτλου σπουδών 

τους. Δηλαδή, υπάρχει περίοδος σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, που μπορούν να 

αντικαταστήσουν πραγματοποιώντας περίοδο σπουδών στο εξωτερικό. 

1.1.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές (Student Mobility for 

Studies/ SMS) έχουν όλοι οι προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί (Μάστερ) φοιτητές του Πανεπιστημίου: 

 Οι φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος 

σπουδών τους και να έχουν συμπληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον δύο (2) εξαμηνιαίες Θεματικές 

Ενότητες (μία σε κάθε εξάμηνο σπουδών). 

 Οι φοιτητές επιπέδου Μάστερ πρέπει να έχουν συμπληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον μια (1) ετήσια 

Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ή δύο (2) εξαμηνιαίες Θ.Ε. (μία σε κάθε εξάμηνο σπουδών). 

 Φοιτητές, οι οποίοι συμμετέχουν στη δράση Erasmus+ SMS και βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο των 

σπουδών τους, αλλά δεν ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις στο χρονικό περιθώριο 

που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους, 

θα αποφοιτούν την επόμενη καθορισμένη ημερομηνία αποφοίτησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν 

να ενημερώσουν σχετικά τον ενδιαφερόμενο φοιτητή πριν την έναρξη της κινητικότητάς του. 

1.1.3.  Η ελάχιστη περίοδος κινητικότητας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του προγράμματος Erasmus+, είναι οι 

τρεις (3 ) μήνες και η μέγιστη οι δώδεκα (12) μήνες. 

1.2. Συμφωνία Σπουδών (Erasmus+ Learning Agreement) 

1.2.1. Η επιλογή των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο δικαιούχος φοιτητής του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου σε Πανεπιστήμιο υποδοχής στο εξωτερικό γίνεται από τον ίδιο τον φοιτητή σε 

άμεση συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου Προγράμματος Σπουδών στο ΑΠΚΥ.   

1.2.2. Πριν την έναρξη ενός προγράμματος κινητικότητας για σπουδές συμφωνείται μεταξύ του δικαιούχου 

φοιτητή Erasmus+, του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του οικείου προγράμματος σπουδών και του 

Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το περιεχόμενο του προγράμματος, τα μαθήματα δηλαδή που θα 

παρακολουθήσει ο φοιτητής στο Πανεπιστήμιο υποδοχής στο εξωτερικό, το οποίο στη συνέχεια 

αναγράφεται στη Συμφωνία Σπουδών (Erasmus+ Learning Agreement). Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, 
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είναι ο μόνος αρμόδιος για θέματα αναγνώρισης/αντιστοίχισης  μαθημάτων/Θεματικών Ενοτήτων και 

για να εγκρίνει τα μαθήματα που ο φοιτητής θα παρακολουθήσει στο εξωτερικό, αντιστοιχώντας τα  με 

τις Θεματικές Ενότητες που δεν θα παρακολουθήσει στο ΑΠΚΥ (με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS). Το 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται για την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, 

σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο ίδιο το ΑΠΚΥ, ακόμη και εάν το περιεχόμενο 

του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής διαφέρει. 

1.2.3. Όλες οι κινητικότητες για σπουδές που αφορούν ένα ακαδημαϊκό έτος ή ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο 

μπορούν να ξεκινήσουν το νωρίτερο την 1η Αυγούστου ενός έτους και να ολοκληρωθούν το αργότερο 

στις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Αυτή η περίοδος ισχύει για το πρόγραμμα Erasmus+ 

ανεξάρτητα από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Για παράδειγμα, 

εάν ένας φοιτητής θα μετακινηθεί σε πανεπιστήμιο της Γερμανίας, του οποίου το ακαδημαϊκό εξάμηνο 

αρχίζει αργότερα από το ακαδημαϊκό εξάμηνο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ισχύει για την 

περίοδο κινητικότητάς του το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου υποδοχής. 

1.2.4.  Στην περίπτωση μετακίνησης φοιτητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για περίοδο σπουδών σε 

Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, ο Δικαιούχος μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα με ελάχιστο 

σύνολο 20 ECTS και μέγιστο σύνολο 30 ECTS  ανά εξάμηνο σπουδών. Ο Δικαιούχος μπορεί να 

παρακολουθήσει μαθήματα με σύνολο ECTS μικρότερο του ελάχιστου ορίου, αν τεκμηριώνεται ο 

λόγος, για τον οποίο ο φοιτητής μετακινείται στο εξωτερικό για μαθήματα που αντιστοιχούν σε λιγότερα 

από 20 ECTS. Οι φοιτητές Erasmus+ δικαιούνται να εγγραφούν παράλληλα σε Θεματικές Ενότητες 

που προσφέρονται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι το σύνολο των ECTS για τα 

μαθήματα/θεματικές ενότητες που θα παρακολουθούν και στα δύο Πανεπιστήμια δεν θα ξεπερνούν τις 

30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Με τη λήξη της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό, το 

Πανεπιστήμιο υποδοχής οφείλει να παρέχει στον φοιτητή και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

αναλυτική βαθμολογία (transcript of records) για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε με επιτυχία. Το εν 

λόγω πιστοποιητικό επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα του συμφωνηθέντος προγράμματος κινητικότητας 

της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement). 

1.2.5.  Σύμφωνα με τις πρόνοιες του προγράμματος Erasmus+ η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό πρέπει 

να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής στο 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και αναγνωρίζεται πλήρως με το Παράρτημα Διπλώματος – Diploma 

Supplement.  

1.3. Χρηματοδότηση Erasmus+ και κόστος φοίτησης 

1.3.1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του προγράμματος Erasmus+ το Πανεπιστήμιο υποδοχής δεν χρεώνει 

δίδακτρα, δικαιώματα εγγραφής ή άλλα διαχειριστικά έξοδα στον φοιτητή Erasmus+, ο οποίος 

καταβάλλει κανονικά στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα σχετικά δίδακτρα/διαχειριστικό κόστος 

των Θεματικών Ενοτήτων, τις οποίες δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, 

σύμφωνα με τη Συμφωνία Σπουδών που υπέγραψε με το ΑΠΚΥ . Ως εκ τούτου, η τιμολόγηση των 
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Θεματικών Ενοτήτων, τις οποίες ο φοιτητής δεν θα παρακολουθήσει στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου αλλά θα του αναγνωριστούν ως περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό, γίνεται κανονικά και το 

κόστος φοίτησης καταβάλλεται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οποιεσδήποτε άλλες υποτροφίες 

έχουν τυχόν εξασφαλισθεί από τους υποψηφίους δικαιούχους φοιτητές, δεν επηρεάζονται από τη 

συμμετοχή τους στη δράση κινητικότητας Erasmus+. 

1.4. Αναγνώριση περιόδου σπουδών στο εξωτερικό 

1.4.1. Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας κινητικότητας του φοιτητή Erasmus+ υποβάλλονται στο 

Γραφείο Κινητικότητας της Μονάδας Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας όλα τα 

σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της Χρηματοδοτικής Σύμβασης Erasmus+.  

1.4.2. Το Γραφείο Κινητικότητας ενημερώνει τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου Προγράμματος Σπουδών 

αναφορικά με τα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία και τα μαθήματα, στα οποία έχει τυχόν 

αποτύχει ο φοιτητής Erasmus+, ώστε ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος να επιβεβαιώσει εκ νέου την 

αναγνώριση των Θεματικών Ενοτήτων που είχαν σημειωθεί στη Συμφωνία Σπουδών (Learning 

Agreement). Στη συνέχεια, το Γραφείο Κινητικότητας ενημερώνει τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών & 

Προγραμμάτων Σπουδών, αποστέλλοντας σχετικό εσωτερικό σημείωμα και επισυνάπτοντας όλα τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά, ώστε οι Θεματικές Ενότητες που είχαν εγκριθεί από τον Ακαδημαικό 

Υπεύθυνο να σημειωθούν ως αναγνωρισμένες στο έντυπο αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή και 

αργότερα στο Diploma Supplement, που συνοδεύει τον τίτλο σπουδών του. 

1.4.3. Ειδικότερα, όλα τα στοιχεία που αφορούν στη βαθμολογία και τις διδακτικές μονάδες κοινοποιούνται 

στο Γραφείο Κινητικότητας, το οποίο θα ενημερώσει σχετικά το οικείο Πρόγραμμα Σπουδών και τη 

Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών για την αναγνώριση των μαθημάτων 

που έχουν ολοκληρωθεί στο εξωτερικό και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων ECTS. Η 

βαθμολογία για τα μαθήματα που παρακολούθησαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus+ δεν υπολογίζεται στον τελικό βαθμό που αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους. Σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του προγράμματος Erasmus+, για τα διδαχθέντα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 

υποδοχής οι φοιτητές παίρνουν το βαθμό Επιτυχία /Αποτυχία (Pass ή Fail), ενώ τους πιστώνονται οι 

σχετικές μονάδες ECTS. Η διαδικασία για την αναγνώριση των μαθημάτων της περιόδου κινητικότητας 

γίνεται για τον κάθε φοιτητή Erasmus από το οικείο Πρόγραμμα Σπουδών.  

1.4.4. Η Αναλυτική Βαθμολογία και το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) εκδίδονται από τη 

Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών και πρέπει να συνοδεύουν τον τίτλο 

σπουδών κάθε φοιτητή που ολοκληρώνει πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ είτε για σπουδές, είτε 

για πρακτική άσκηση, σε περίπτωση που αυτή είναι αναπόσπαστο μέρος του αναλυτικού 

προγράμματος και είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών. Σ’ 

αυτή την περίπτωση η πρακτική άσκηση πιστώνεται με μονάδες ECTS. 
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1.5. Εισερχόμενη κινητικότητα φοιτητών συνεργαζόμενων με το ΑΠΚΥ  

Πανεπιστημίων για περίοδο σπουδών σε προγράμματα του ΑΠΚΥ 

1.5.1. Δικαίωμα μετακίνησης στο ΑΠΚΥ και παρακολούθησης των Θεματικών Ενοτήτων του έχουν φοιτητές 

Πανεπιστημίων του εξωτερικού, με τα οποία το ΑΠΚΥ έχει υπογράψει διαπανεπιστημιακή συμφωνία 

στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

1.5.2. Οι εισερχόμενοι φοιτητές έχουν δικαίωμα να εγγραφούν σε Θεματικές Ενότητες στο Προγραμμάτων 

Σπουδών του ΑΠΚΥ νοουμένου ότι είναι σε ισχύ σχετική διαπανεπιστημιακή συμφωνία Erasmus+ για 

το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο - ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκειά τους (ετήσιες ή 

εξαμηνιαίες). 

1.5.3. Η περίοδος κινητικότητας είναι:  

 Για τα εξαμηνιαία Προγράμματα Σπουδών 1 ή 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

 Για τα ετήσια Προγράμματα Σπουδών 1 ακαδημαϊκό έτος. 

1.5.4.  Το ΑΠΚΥ δεν χρεώνει δίδακτρα, δικαιώματα εγγραφής ή άλλα διαχειριστικά έξοδα στον φοιτητή 

Erasmus+, ο οποίος καταβάλλει κανονικά τα σχετικά δίδακτρα/διαχειριστικό κόστος στο Πανεπιστήμιό 

του.  

1.5.5. Υπεύθυνος για την έγκριση οποιασδήποτε εισερχόμενης κινητικότητας για σπουδές είναι ο 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του οικείου προγράμματος σπουδών.  Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος είναι ο 

μόνος αρμόδιος για να: 

 Συμφωνήσει και να καθορίσει τη συνολική διάρκεια της κινητικότητας του εισερχόμενου φοιτητή 

Erasmus+ στο ΑΠΚΥ (ένα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα). 

 Αποφασίσει σε ποιες και πόσες Θεματικές Ενότητες θα μπορεί να εγγραφεί ο εισερχόμενος φοιτητής. 

Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στη Συμφωνία Σπουδών (Erasmus+ Learning Agreement) του 

εισερχόμενου φοιτητή Erasmus+, η οποία ελέγχεται από το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ. 

1.5.6. Με την υπογραφή της Συμφωνίας Σπουδών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο 

στο ΑΠΚΥ, τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο στο Πανεπιστήμιο αποστολής και τον φοιτητή), το Γραφείο 

Κινητικότητας αποστέλλει τα στοιχεία του εισερχόμενου φοιτητή, τους τίτλους των Θεματικών Ενοτήτων 

που θα παρακολουθήσει στο ΑΠΚΥ, καθώς και τη σχετική Συμφωνία Σπουδών στη Μονάδα 

Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να προχωρήσει η εγγραφή του με τη 

βοήθεια της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών.  Στη συνέχεια, η ΜΥΦΠΣ 

ενημερώνει σχετικά τη Μονάδα Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης, ώστε:  

 να ετοιμαστεί φοιτητικό email,  

 να δοθεί στον εισερχόμενο φοιτητή Erasmus+ πρόσβαση στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και  
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 να εκδοθεί φοιτητική ταυτότητα.  

Όλες οι πιο πάνω διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από 

την αρχή του αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου/έτους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

1.5.7. Με την ολοκλήρωση των Θεματικών Ενοτήτων και της συνολικής διάρκειας της κινητικότητας του 

εισερχόμενου φοιτητή Erasmus+ στο ΑΠΚΥ: 

 Το Γραφείο Κινητικότητας ετοιμάζει βεβαίωση για τη συνολική διάρκεια της κινητικότητας του φοιτητή. 

 Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών ετοιμάζει Βεβαίωση Αναλυτικής 

Βαθμολογίας στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα (ό,τι ισχύει στην εκάστοτε περίπτωση). 

 Όλες οι βεβαιώσεις θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

 

Οι «Εσωτερικοί Κανονισμοί Κινητικότητας Φοιτητών» εγκρίθηκαν κατά την 27η Συνεδρία της 

Συγκλήτου, ημερομηνίας 06 Ιουλίου 2020 και επικυρώθηκαν κατά την 31η Συνεδρία του Συμβουλίου, 

ημερομηνίας 07 Ιουλίου 2020 . 


