ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΑΛΛΗ
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΕΑΝ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΕΧΕΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΤΕ

ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

> Αν είστε φοιτητής, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε
μέρος των σπουδών σας στο εξωτερικό μέσω του Erasmus+.

> Αν ενδιαφέρεστε να σπουδάσετε στο εξωτερικό, πρέπει
κατ΄αρχάς να επικοινωνήσετε με το πανεπιστήμιό σας.

> Όταν συμμετέχετε στο Erasmus +:
>
>
>

δεν χρειάζεται να πληρώσετε δίδακτρα ή εγγραφή
στο πανεπιστήμιο υποδοχής,
οι σπουδές σας στο εξωτερικό συνυπολογίζονται
στο πτυχίο σας,
λαμβάνετε υποτροφία της ΕΕ για τις δαπάνες
διαβίωσης και ταξιδιού.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ;

> Έχετε το δικαίωμα να διαμένετε στη χώρα της ΕΕ όπου

σπουδάζετε για το διάστημα των σπουδών σας, εφόσον:
> είστε εγγεγραμμένος/-η σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό
ίδρυμα
> έχετε επαρκές εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή,
που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε
εισοδηματική ενίσχυση
> διαθέτετε πλήρη υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη
στη χώρα αυτή.

> Σπουδές στο εξωτερικό για μέγιστο διάστημα 3 μηνών:
>

η μόνη προϋπόθεση για να μείνετε σε άλλη χώρα της
ΕΕ για λιγότερο από 3 μήνες είναι να είστε κάτοχος
έγκυρου εθνικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

> Το πανεπιστήμιο προέλευσης οφείλει να αναγνωρίσει

την περίοδο των σπουδών σας στο εξωτερικό και να τη
συνυπολογίσει για το πτυχίο σας, υπό την προϋπόθεση
ότι έχετε ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών που
είχε συμφωνηθεί πριν από την ανταλλαγή.

> Το Erasmus+ σάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να εγγραφείτε
σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρουν από κοινού
πανεπιστήμια με έδρα σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

> Για περισσότερες πληροφορίες:

https://europa.eu/youreurope/study_el

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΑΣ

Δηλώστε τη διαμονή σας στη
χώρα όπου σπουδάζετε

Ο Τίλμαν από τη Γερμανία μετακομίζει στη Βουδαπέστη
(Ουγγαρία) στο πλαίσιο των σπουδών του στην ιατρική.
Θα μείνει εκεί για 8 μήνες. Ύστερα από 3 μήνες στη Βουδαπέστη,
του ζητήθηκε να δηλώσει τη διαμονή του στις τοπικές αρχές,
για να αποδείξει ότι πληροί τους όρους διαμονής ως φοιτητής.
Μετά από αυτό έλαβε ένα έγγραφο που πιστοποιεί το δικαίωμά
του να διαμένει εκεί.

> Για περισσότερες πληροφορίες:

https://europa.eu/youreurope/studentresident_el

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ

ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ;

> Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να σπουδάσετε

σε πανεπιστήμιο οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ υπό τους
ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας
αυτής. Ωστόσο, οι όροι εισαγωγής διαφέρουν σημαντικά
ανάλογα με τη χώρα και το πανεπιστήμιο.

> Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτείται να γνωρίζετε τη
γλώσσα της χώρας και γι’ αυτό μπορεί να σας ζητηθεί
να εξεταστείτε στη γλώσσα.

> Πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με το σύστημα ανώτατης
εκπαίδευσης της χώρας όπου επιθυμείτε να σπουδάσετε
πριν αναχωρήσετε από τη χώρα σας.

> Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/university_el
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

>

Αν είστε πολίτης της ΕΕ που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο
άλλης χώρας της ΕΕ:
> δεν μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε υψηλότερα
δίδακτρα•
> δικαιούστε τις ίδιες υποτροφίες για την κάλυψη των
διδάκτρων με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

> Εάν σκοπεύετε να πάτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές,
ερευνητικό έργο, εργασιακή εμπειρία ή επαγγελματική
κατάρτιση, πρέπει να έχετε πλήρη ιατροφαρμακευτική
κάλυψη στη χώρα υποδοχής.

> Αν δεν εργάζεστε, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
(ΕΚΑΑ) θα μπορούσε να είναι μια λύση, εφόσον τη δικαιούστε.

> Αν εργάζεστε στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει να εγγραφείτε

σε τοπικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας αυτής.

> Ορισμένοι διδακτορικοί φοιτητές μπορεί να θεωρηθούν

ως εργαζόμενοι διαμένοντες στη χώρα και να
υποχρεούνται να εγγραφούν στο τοπικό σύστημα
υγειονομικής ασφάλισης ή να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση.

> Εάν το πανεπιστήμιο ή το ερευνητικό ίδρυμα της χώρας

σας σάς στέλνει προσωρινά σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό
ίδρυμα άλλης χώρας της ΕΕ θα συνεχίσετε να καλύπτεστε
από το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας σας
το διάστημα της απόσπασής σας στο εξωτερικό. Προτού
φύγετε, θα πρέπει να ζητήσετε την έκδοση της Ευρωπαϊκής
Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ή του εντύπου S1 (πρώην
έντυπο Ε 106).

> Για περισσότερες πληροφορίες:

https://europa.eu/youreurope/health_el

> Τα δίδακτρα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων διαφέρουν
πολύ μεταξύ τους – ενώ σε κάποιες χώρες της ΕΕ
η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν, σε άλλες
τα δίδακτρα είναι πολύ υψηλά.

> Η χορήγηση οικονομικής βοήθειας με τη μορφή υποτροφιών
και δανείων εξαρτάται από διάφορα κριτήρια.

> Για περισσότερες πληροφορίες:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
https://europa.eu/youreurope/el

https://europa.eu/youreurope/fees_el
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