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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+
 
CERTIFICATE OF ACADEMIC RECOGNITION OF EXCHANGE STUDIES ABROAD
IN THE FRAME OF THE ERASMUS+ PROGRAMME
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΠΟΥ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
COURSES PASSED AT THE HOST UNIVERSITY 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ 
COURSES RECOGNISED AT AUTH
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE
ΤΙΤΛΟΣ
TITLE
 ECTS
ΒΑΘΜΟΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗ
GRADE / GRADING1
ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE
ΤΙΤΛΟΣ
 TITLE
ECTS
GRADING / 
GRADE
ΚΑΤΑΤΑΞΗ / ΒΑΘΜΟΣ2 
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
TOTAL ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
TOTAL ECTS
ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
ΣΧΟΛΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ
FACULTY/SCHOOL STAMP
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναγράφεται και η Πρακτική Άσκηση (μαζί με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες), εφόσον αυτή αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος Προέλευσης.
  -    A placement period should also be stated in the table above (along with the respective ECTS credits), in case it is part of the curriculum in the Home Institution.
  1.           Εδώ συμπληρώνεται ο βαθμός που έλαβε ο φοιτητής, καθώς και η αντιστοίχισή του στην κλίμακα ECTS -A, B, C, D, E-  όπως προκύπτουν από την Αναλυτική Βαθμολογία από το Ίδρυμα Υποδοχής που έχει κατατεθεί. Π.χ. 1,2/A. 
         -       Grade awarded to the student, and its ECTS grading scale -A,B,C,D,E- according to the Transcript of Records issued by the Host institution. Eg. 1,2/A.
 2.           Εδώ διατηρείται η βαθμολογία στην κλίμακα ECTS -A, B, C, D, E- του Ιδρύματος Υποδοχής και συμπληρώνεται ο βαθμός (της ελληνικής δεκαβάθμιας κλίμακας) στον οποίο αυτή αντιστοιχεί.              Π.χ. A/9. Σε περίπτωση μη αναγνώρισης και καταγραφής στο Παράρτημα Διπλώματος χωρίς τη συμπερίληψη για τη λήψη πτυχίου, συμπληρώνεται μόνο η ένδειξη "DS".
         -      ECTS grade awarded by the Host institution and the equivalent local grade (of the Greek grading system). Eg. A/9. In case there is no recognition, and the mobility period will be only recorded  in the Diploma Supplement, please fill in "DS".
Πιστοποιείται ότι η περίοδος σπουδών του/της φοιτητή/τριας που διανύθηκε στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος,  αναγνωρίσθηκε πλήρως και θα προσμετρηθεί για τη λήψη του τίτλου σπουδών που απονέμει το Τμήμα του Α.Π.Θ.. Τα μαθήματα του Α.Π.Θ. τα οποία αναγνωρίζονται, η βαθμολογία τους και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) τις οποίες πιστώνεται ο φοιτητής αναφέρονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα. 
It is certified that the student's exchange studies period abroad in the frame of the above mentioned Programme is fully recognised and will be taken into account for the award of the diploma from the respective School. Courses that have been recognised, the respective grades and the awarded ECTS credits are stated in detail in the above table. 
Ο/Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ/
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
DEAN OF THE FACULTY/CHAIR OF THE SCHOOL
Ο/Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ECTS
ECTS COORDINATOR
Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ/
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
SECRETARY OF THE FACULTY/SCHOOL
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / FULL NAME
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / FULL NAME
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / FULL NAME
ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE
ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE
ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE
Ημερομηνία έκδοσης
Date of issue
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