
   Πριν την αναχώρηση         
 

Πώς να συµµετάσχετε 

Για να γίνεις αποδεκτός ως φοιτητής προγράµµατος ανταλλαγής είναι 

απαραίτητο το Πανεπιστήµιο σου να συµµετέχει σε ευρωπαϊκά ή διεθνή 

προγράµµατα όπως το LLP-Erasmus ή να υπάρχει κάποιου είδους διµερής 

συµφωνία ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο σου και το Πανεπιστήµιο της Bologna η 

οποία θα προβλέπει την µετακίνηση φοιτητών. Πληροφορίες µπορείς να 

ζητήσεις από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου σου. Εάν δεν 

υπάρχει κανενός είδους συµφωνία ανάµεσα στα δύο Ιδρύµατα, δεν θα 

µπορέσεις να µετακινηθείς ως φοιτητής προγράµµατος ανταλλαγής· µπορείς 

παρόλαυτα να ωφεληθείς από άλλες ευκαιρίες για διεθνείς φοιτητές. 

 

Καταρχάς η online εγγραφή 

Για να σπουδάσει στο campus της Ravenna µε κάποιο πρόγραµµα 

κινητικότητας, ο φοιτητής πρέπει: 

• Να βεβαιωθεί ότι το Πανεπιστήµιο του έχει αναγγείλει µέσω e-mail 

την υποψηφιότητα του. Όταν ληφθεί η αναγγελία, το Πανεπιστήµιο θα 

αποστείλει ηλεκτρονική επιβεβαίωση στον φοιτητή. 

• Μόνο αφότου ληφθεί η αναγγελία, θα µπορέσει ο φοιτητής να έχει 

πρόσβαση στην online εγγραφή, η οποία και πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί πριν την άφιξη του φοιτητή στην Ιταλία. 

 

Πληροφορίες ιατρικής περίθαλψης 

Τόσο οι φοιτητές κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και κρατών 

εκτός ΕΕ µπορούν να έχουν ιατρική περίθαλψη µέσω διαφόρων φορέων. Για 

να µπορέσετε να έχετε πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες, θα πρέπει να είστε 

κάτοχοι της Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης (πολίτες ΕΕ) ή ιδιωτικής ιατρικής 

ασφάλισης (φοιτητές εκτός ΕΕ). 

 

Άφιξη στη Ραβέννα 

Πώς να προσανατολιστείς στο campus της Ραβέννα: 

Καταρχάς, θα πρέπει να παρουσιαστείς στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων στην 

οδό: via Baccarini 27, Ravenna για την εγγραφή σου. 

Θα παραλάβεις τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την εγγραφή σου στο 

Πανεπιστήµιο της Bologna και θα γίνεις ένας κανονικής φοιτητής ανταλλαγής 

του Πανεπιστηµίου µας. 



Το δεύτερο βήµα που πρέπει να κάνεις είναι να επικοινωνήσεις µε τον 

καθηγητή/υπεύθυνο για την ανταλλαγή σου. Μπορείς να απευθυνθείς στον 

καθηγητή σου για ο,τιδήποτε αφορά στον προγραµµατισµό της παραµονής σου 

στο Πανεπιστήµιο της Bologna, την επιλογή των µαθηµάτων σου, για 

συµβουλές σχετικά µε δραστηριότητες επιµόρφωσης ή για να ενηµερθείς 

σχετικά µε την οργάνωση της διδασκαλίας και των εξετάσεων και 

ενδεχοµένως να τροποποιήσεις την Συµφωνία Σπουδών σου (Learning 

Agreement). 

 

Όταν θα έχεις επιλέξει τα µαθήµατα και τα σεµινάρια που θα 

παρακολουθήσεις, υποχρεούσαι να συµπληρώσεις το πλάνο σπουδών (piano 

di studi). Είναι το απαραίτητο βήµα έτσι ώστε τα µαθήµατα που θα δώσεις 

και οι πιστωτικές µονάδες που θα αποκτηθούν στο Πανεπιστήµιο της 

Bologna να καταχωρηθούν και να πιστοποιηθούν σωστά. 

  

Παρακολουθώντας τα µαθήµατα θα κατορθώσεις να εγκλιµατιστείς πλήρως 

στην ακαδηµαϊκή ζωή. Θα µάθεις να επωφελείσαι από τις ευκαιρίες που σου 

προσφέρουν οι δοµές και οι υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου, όπως οι 

βιβλιοθήκες, το Αθλητικό κέντρο της Bologna (CUSB) και οι φοιτητικές 

ενώσεις. 

 

Σε περίπτωση που πρόκειται να πραγµατοποιήσεις περίοδο πρακτικής 

άσκησης στο Campus της Ravenna, επισκέψου τη σελίδα Tirocini e stage 

ώστε να δεις τις απαραίτητες προϋποθέσεις συµµετοχής. 
 


