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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

για συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών 

Στοιχεία φοιτητή / φοιτήτριας 

Όνομα  Επώνυμο  

Τηλέφωνο επικοινωνίας  Α.Ε.Μ.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση  

 

Πανεπιστήμιο υποδοχής  

Ακαδημαϊκό έτος συμμετοχής 20    / 20 

Περίοδος συμμετοχής     χειμερινό εξάμηνο /      εαρινό εξάμηνο /     ετήσια 
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Για το ίδρυμα υποδοχής 

Κωδικός  Τίτλος  

Για το ίδρυμά μας 

Κωδικός  Τίτλος  

Παρατηρήσεις  

Στοιχεία διδάσκοντα καθηγητή / καθηγήτριας 

Όνομα  Επώνυμο  

Υπογραφή διδάσκοντα 

Ημερομηνία ___/___/____ Ο διδάσκων / Η διδάσκουσα  
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Για το ίδρυμα υποδοχής 

Κωδικός  Τίτλος  

Για το ίδρυμά μας 

Κωδικός  Τίτλος  

Παρατηρήσεις  

Στοιχεία διδάσκοντα καθηγητή / καθηγήτριας 

Όνομα  Επώνυμο  

Υπογραφή διδάσκοντα 

Ημερομηνία ___/___/____ Ο διδάσκων / Η διδάσκουσα  
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Για το ίδρυμα υποδοχής 

Κωδικός  Τίτλος  

Για το ίδρυμά μας 

Κωδικός  Τίτλος  

Παρατηρήσεις  

Στοιχεία διδάσκοντα καθηγητή / καθηγήτριας 

Όνομα  Επώνυμο  

Υπογραφή διδάσκοντα 

Ημερομηνία ___/___/____ Ο διδάσκων / Η διδάσκουσα  
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Για το ίδρυμα υποδοχής 

Κωδικός  Τίτλος  

Για το ίδρυμά μας 

Κωδικός  Τίτλος  

Παρατηρήσεις  

Στοιχεία διδάσκοντα καθηγητή / καθηγήτριας 

Όνομα  Επώνυμο  

Υπογραφή διδάσκοντα 

Ημερομηνία ___/___/____ Ο διδάσκων / Η διδάσκουσα  
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Για το ίδρυμα υποδοχής 

Κωδικός  Τίτλος  

Για το ίδρυμά μας 

Κωδικός  Τίτλος  

Παρατηρήσεις  

Στοιχεία διδάσκοντα καθηγητή / καθηγήτριας 

Όνομα  Επώνυμο  

Υπογραφή διδάσκοντα 

Ημερομηνία ___/___/____ Ο διδάσκων / Η διδάσκουσα  
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Για το ίδρυμα υποδοχής 

Κωδικός  Τίτλος  

Για το ίδρυμά μας 

Κωδικός  Τίτλος  

Παρατηρήσεις  

Στοιχεία διδάσκοντα καθηγητή / καθηγήτριας 

Όνομα  Επώνυμο  

Υπογραφή διδάσκοντα 

Ημερομηνία ___/___/____ Ο διδάσκων / Η διδάσκουσα  
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Για το ίδρυμα υποδοχής 

Κωδικός  Τίτλος  

Για το ίδρυμά μας 

Κωδικός  Τίτλος  

Παρατηρήσεις  

Στοιχεία διδάσκοντα καθηγητή / καθηγήτριας 

Όνομα  Επώνυμο  

Υπογραφή διδάσκοντα 

Ημερομηνία ___/___/____ Ο διδάσκων / Η διδάσκουσα  

 

 

Οδηγίες προς τον καθηγητή / καθηγήτρια 

Με την υπογραφή του στο αντίστοιχο πεδίο ο διδάσκων επιβεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του μαθήματος του 
πανεπιστημίου υποδοχής, όπως αυτό του έχει προσκομιστεί από το φοιτητή, είναι αντίστοιχο σε 
ικανοποιητικό βαθμό με αυτό του μαθήματος του Τμήματος. 
 

Οδηγίες προς τον φοιτητή / φοιτήτρια 

Το παρόν συμπληρώνεται για τα μαθήματα του ιδρύματος υποδοχής που είτε αντιστοιχούν σε μαθήματα του 
Τμήματος είτε αποτελούν μη αντίστοιχα ελεύθερης επιλογής. Για τα μη αντίστοιχα ελεύθερης επιλογής 
μαθήματα το σύνολο των ECTS περιορίζονται στις 15, ενώ για κάθε ένα από αυτά ο αντίστοιχος τίτλος του 
Ιδρύματός μας συμπληρώνεται με «Μη αντίστοιχο ελεύθερης επιλογής». Το παρόν έντυπο υποβάλλεται από 
τον ενδιαφερόμενο φοιτητή πριν από την υπογραφή του προγράμματος σπουδών (learning agreement) από 
τον Συντονιστή ECTS. Στην περίπτωση των μαθημάτων που ενώ ήταν επιτυχής η παρακολούθησή τους δεν 
είναι επιθυμητή η αντιστοίχισή τους στο Δίπλωμα, θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στη 
Γραμματεία του Τμήματος. 
 

Υπογραφή συμμετέχοντα 

Ημερομηνία ___/___/____ Ο φοιτητής / Η φοιτήτρια  


