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Πάτρα, 25 Ιουλίου 2018 

 

Πλατφόρµα Erasmus+  
Οδηγίες για τη διαχείριση  

των εξερχοµένων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 
 

Προς: 

• Τους Συντονιστές Erasmus+ 
• Τους Προϊσταµένους Γραµµατειών 

 

 
Οδηγίες σύνδεσης µε την πλατφόρµα Erasmus+ 

• Συνδεόµαστε στο https://erasmus.upatras.gr/user   

• Επιλέγουµε «αν είστε µέλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Πανεπιστηµίου Πατρών 
πάτησε εδώ» 

• Πληκτρολογούµε τα στοιχεία του ιδρυµατικού µας λογαριασµού username & password 

• Επιλέγουµε «∆ιαχείριση» (Μενού πάνω δεξιά) 

• Επιλέγουµε στη διαχείριση «Πρακτική Άσκηση»  

• Επιλέγουµε στην περίοδο το εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους που µας ενδιαφέρει και στη 
συνέχεια κάνουµε κλικ στο εικονίδιο «Εφαρµογή». 

• Για την επεξεργασία των αιτήσεων (ανάρτηση Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθµολογίας ή 

µοριοδότηση) επιλέγουµε στις «Ενέργειες» το 2ο εικονίδιο µε το µολύβι (επεξεργασία) στο 

δεξί µέρος της οθόνης.  

 
 

Εξερχόµενοι φοιτητές Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 

 

∆ιαδικασία αιτήσεων: 

 

Γραµµατείες:  

• Για τους φοιτητές που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα 

Erasmus+ για «Πρακτική Άσκηση» του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους, οι Γραµµατείες θα πρέπει 

να αναρτήσουν στην πλατφόρµα το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. Η προθεσµία 

ανάρτησης των πιστοποιητικών αναλυτικής βαθµολογίας είναι από: 11/09/2018 έως και 

20/09/2018.  

• Στη συνέχεια, θα πρέπει να αλλάξουν την κατάσταση των αιτήσεων από «Προς επικύρωση» σε 

«Αποθήκευση και Επικύρωση», προκειµένου οι Συντονιστές να προχωρήσουν στη 

µοριοδότηση των υποψηφίων φοιτητών.  
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���� Για τους φοιτητές του τρέχοντος ακαδ. έτους 2017-2018 που επιστρέφουν / ολοκληρώνουν 

τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα Erasmus+ για «Πρακτική Άσκηση», οι Γραµµατείες θα πρέπει 

να εισέλθουν στην πλατφόρµα Erasmus+ στις «Ενέργειες» και: 

• Να κατεβάσουν το «Πιστοποιητικό για τη Γραµµατεία του Τµήµατος φοίτησης» 

ακολουθώντας τη διαδροµή: «Προβολή» - «Αρχεία» - «Πιστοποιητικά Erasmus». 

• Να καταχωρήσουν τις πληροφορίες σχετικά µε την «Αναγνώριση ECTS», όταν φυσικά 

θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ακολουθώντας τη διαδροµή «Επεξεργασία» - 

«Αναγνώριση ECTS».  

• Στη συνέχεια θα πρέπει να αλλάξουν την αίτηση από «Ολοκληρωµένη» σε 

«Αποθήκευση & Τελική Ολοκλήρωση».  

 

 

Συντονιστές: 

• Όταν εισέλθουν στην πλατφόρµα, βλέπουν τις τρέχουσες αιτήσεις των φοιτητών του Τµήµατος 

«Προς αξιολόγηση». Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων και της 

µοριοδότησης, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που είναι αναρτηµένα στο 

https://www.upatras.gr/el/node/6304, συµπληρώνουν τη βαθµολογία στην καρτέλα του κάθε 

φοιτητή.  

 

Προσοχή: 

• Οι Συντονιστές επιλέγουν το πεδίο «Προσήλθε στη συνέντευξη», όταν οι φοιτητές 

παραστούν στη συνέντευξη του Τµήµατος και στη συνέχεια αλλάζουν την κατάσταση της 

αίτησης από «Προς αξιολόγηση» σε «Αποθήκευση και αξιολόγηση». 

• Οι Συντονιστές δεν επιλέγουν το πεδίο «Προσήλθε στη συνέντευξη», όταν οι φοιτητές δεν 

παραστούν στη συνέντευξη του Τµήµατος και στη συνέχεια αλλάζουν την κατάσταση της 

αίτησης από «Προς αξιολόγηση» σε «Αποθήκευση και απόρριψη της αίτησης».  
 

Η συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές (ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών).  

Η απουσία από τη συνέντευξη σηµαίνει αυτόµατη ακύρωση της συµµετοχής του φοιτητή 

(on/off κριτήριο). 

 

Η προθεσµία της αξιολόγησης από τους Συντονιστές είναι από: 21/09/2018 έως και 

02/10/2018. 

 

   

Για κάθε πληροφορία και βοήθεια, το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας:  

• Πολυξένη Χριστιά (εξερχόµενοι φοιτητές για Πρακτική Άσκηση), τηλ. 2610-969036,  
        e-mail: llp.placements@upatras.gr 
 
Από το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων  


