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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ	

	

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΣ.ΚΑ.Λ.) 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας (ΕΣ.ΚΑ.Λ.) του Τµήµατος Ψυχολογίας του 

Παν/µίου Κρήτης συνοψίζεται στα παρακάτω άρθρα: 

 

Άρθρο 1ο: Έµβληµα 

Το Τµήµα έχει αποφασίσει να ορίσει ως έµβληµα την απεικόνιση της µίας όψης αρχαίου 

νοµίσµατος της πόλης του Ρεθύµνου (ΡΙΘΥΜΝΑ).   

 
Στο κέντρο του εµβλήµατος διακρίνεται µία Τρίαινα, χαρακτηριστικό της ναυτοσύνης της 

πόλεως, η οποία µπορεί να εκληφθεί ως γράµµα "Ψ", αρχικό της λέξης Ψυχολογία.  Το "Ψ" 

αυτό πλαισιώνεται (άνω – κάτω) από δύο δελφίνια και από τα γράµµατα ΡΙ και ΘΥ (που 

προσδιορίζουν και τον τόπο που δραστηριοποιείται το Τµήµα) εκατέρωθεν της τρίαινας 

όπως ακριβώς απεικονίζονται και στο αρχαίο νόµισµα.  

 

Άρθρο 2ο: Θεσµικό πλαίσιο 

Η διοίκηση του Τµήµατος ασκείται από τον/την Πρόεδρο και τη Συνέλευση Τµήµατος 

(Σ.Τ.) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, και τον παρόντα Εσωτερικό 

Κανονισµό Λειτουργίας του Τµήµατος που θα πρέπει να είναι συµβατός µε τον αντίστοιχο 

του Ιδρύµατος. 

1. Οι αρµοδιότητες του/της Προέδρου καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία.  

2. Η σύνθεση και οι αρµοδιότητες της Σ.Τ. καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία. 
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3. Η Σ.Τ. συνέρχεται σε τέσσερις (4) τακτικές συνεδριάσεις το χρόνο σε ηµεροµηνίες που 

προσδιορίζονται κατά την 1η τακτική συνεδρίαση (οι επόµενες τρεις) και εκτάκτως όταν 

υπάρχουν θέµατα ύστερα από πρόσκληση του/της Προέδρου ή του αναπληρωτή 

Προέδρου που καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη σε συνεργασία µε τον/την Γραµµατέα. 

4. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Τµήµατος συγκαλούνται:  

α) Από τον/την Πρόεδρο του Τµήµατος για κρίσεις εκλογής ή εξέλιξης, ή για άλλο θέµα 

που απασχολεί το Τµήµα. 

β) Εφόσον ζητηθούν από το 1/3 του συνόλου των µελών της Σ.Τ., µε την προϋπόθεση 

τουλάχιστον το 50% εξ αυτών να παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση του θέµατος. 

5. α) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έκτακτης σύγκλισης Σ.Τ. προσκαλούνται (µε 

ανακοίνωση που αναρτάται σε ειδικό πίνακα έξω από το γραφείο του/της 

Προέδρου ή της Γραµµατείας και οπωσδήποτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) 

τα µέλη της Σ.Τ. 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα της συνεδρίασης εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά από το νόµο.  

β) Όταν η Σ.Τ. συγκαλείται σύµφωνα µε την περίπτωση β, του εδαφίου 4 του άρθρου 2 

του παρόντος κανονισµού, µαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλλονται εκτός από το 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης και οι σχετικές εισηγήσεις.  Ο/Η Πρόεδρος του Τµήµατος 

συγκαλεί την έκτακτη Σ.Τ. το αργότερο µέσα σε 20 ηµέρες από την λήψη της αίτησης 

ή σε συµπεφωνηµένη ηµεροµηνία.  Κατά κανόνα η έκτακτη σύγκληση 

πραγµατοποιείται υποχρεωτικά την ηµέρα και ώρα της τακτικής εβδοµαδιαίας 

συνεδριάσεως, η οποία ακολουθεί αµέσως µετά την κατάθεση της αίτησης στο 

Πρωτόκολλο της Γραµµατείας του Τµήµατος.  Η αίτηση δε θεωρείται σε ισχύ εάν, 

κατά τη συζήτηση του θέµατος, δεν είναι παρόντα τουλάχιστον τα µισά εκ των µελών 

που υπέγραψαν.  

6. Ειδικά στην 1η τακτική Σ.Τ., εκτός από την ηµερήσια διάταξη, ορίζονται η ηµέρα, η ώρα 

και ο χώρος της συνάντησης. .Κατά κανόνα λαµβάνεται µέριµνα ώστε όλες οι Σ.Τ. να 

πραγµατοποιούνται ηµέρα Τετάρτη και ώρα πρωινή.  Για το σκοπό αυτό τα πρωινά της 

Τετάρτης δεν προγραµµατίζονται µαθήµατα, παρά µόνο των µελών του Τµήµατος που 

δεν συµµετέχουν στις Σ.Τ. 

7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του/της Προέδρου, η 

Σ.Τ. µπορεί να συνεδριάσει και σε άλλον χώρο εκτός του Πανεπιστηµίου, ο οποίος όµως 

αναγράφεται στην πρόσκληση.  Μετά την αποστολή της πρόσκλησης οι σχετικές 

εισηγήσεις θα υπάρχουν στη διάθεση των µελών της Σ.Τ. στη Γραµµατεία του 

Τµήµατος. 

8. Ο/Η Πρόεδρος έχει και την ευθύνη του ελέγχου της απαρτίας κατά τη διάρκεια της Σ.Τ. 
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9. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, ο/η Πρόεδρος µεταξύ άλλων καταρτίζει την 

ηµερήσια διάταξη.  Σε περίπτωση που κάποιο µέλος της Σ.Τ. επιθυµεί να περιληφθεί 

συγκεκριµένο θέµα στην ηµερήσια διάταξη θα πρέπει να υποβάλει πρόταση 15 ηµέρες 

πριν από την Σ.Τ. µαζί µε σχετική εισήγηση στον/στην Πρόεδρο του Τµήµατος.  Θέµα 

που δεν έχει περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη, µπορεί µε απόφαση της Σ.Τ. να 

συζητηθεί εφόσον προταθεί από το 1/3 των µελών κατά την αρχή της συνεδρίασης, πριν 

από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και αποφασιστεί από 

την πλειοψηφία που ο νόµος ορίζει. 

10. Σε περίπτωση µαταίωσης της Σ.Τ. λόγω έλλειψης απαρτίας, η Σ.Τ. συγκαλείται 

υποχρεωτικά σε επαναληπτική συνεδρίαση το αργότερο µέσα σε 10 ηµέρες µε την ίδια 

ηµερήσια διάταξη.  Η επαναληπτική συνεδρίαση, γίνεται ανεξαρτήτως του αριθµού των 

µελών που παρευρίσκονται, τα οποία όµως σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι 

λιγότερα από τρία µέλη. 

11. Θέµα της ηµερήσιας διάταξης του οποίου η συζήτηση αναβλήθηκε, εγγράφεται 

υποχρεωτικά στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης, εκτός και αν η Σ.Τ. 

αποφασίσει διαφορετικά. 

12. Κατά την συζήτηση κάθε θέµατος προηγείται ολιγόλεπτη εισήγηση, ακολουθεί εγγραφή 

οµιλητών και ακολουθούν σύντοµες τοποθετήσεις των οµιλητών και στη συνέχεια 

ακολουθεί η δευτερολογία των εισηγητών.  Ο/Η Πρόεδρος ανάλογα µε τη σοβαρότητα 

του θέµατος και τα διαθέσιµα χρονικά περιθώρια µπορεί να δώσει δικαίωµα 

δευτερολογιών.  Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση κλείνει µε τον εισηγητή.  Εκτός από την 

πρώτη εισήγηση, όλες οι τοποθετήσεις και δευτερολογίες είναι σύντοµες σε διάρκεια. 

13. Σε µείζονα θέµατα προτάσεις για τροποποίηση των εισηγήσεων µπαίνουν σε ψηφοφορία 

µόνον εφόσον υποβληθούν γραπτώς από το µέλος της Σ.Τ. που υποστηρίζει την 

τροποποίηση. 

14. Κανένας δεν µπορεί να διακόψει οµιλητή, εκτός του/της Προέδρου και µόνο στην 

περίπτωση που κρίνει ότι ο οµιλητής είναι εκτός θέµατος ή εκτός διαδικασίας ή έχει 

κάνει κατάχρηση του χρόνου. 

15. Μέλος του συλλογικού οργάνου που παρεκτρέπεται κατά τη διάρκεια συνεδρίας 

ανακαλείται από τον Προεδρεύοντα της συζήτησης στην τάξη.  Σε περίπτωση δε 

υποτροπής αφαιρείται ο λόγος απ’ αυτόν.  Οι λόγοι ανάκλησης στην τάξη και 

αφαίρεσης του λόγου αναγράφονται στα πρακτικά. 

16. Η διαδικασία που προσδιορίζεται στο εδάφιο 12 του παρόντος άρθρου µπορεί να ανατραπεί 

µόνο εφόσον κάποιο µέλος ζητήσει το λόγο επί της διαδικασίας ή επί προσωπικού.  Σε 

περιπτώσεις λόγου επί της διαδικασίας δίδονται διευκρινήσεις από τον/την Πρόεδρο και σε 

περίπτωση που το µέλος που εγείρει τέτοιο ζήτηµα δεν ικανοποιηθεί απ’ αυτές µπορεί να 
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ζητηθεί ψηφοφορία επί του διαδικαστικού.  Λόγο επί προσωπικού µπορεί να ζητήσει κάποιος 

εφόσον από κάποιον προηγούµενο οµιλητή έχει γίνει σαφής υβριστική ονοµαστική αναφορά.  Η 

Σ.Τ. δεν µπορεί να παίρνει θέση µε ψηφοφορία επί προσωπικού.  Μπορεί όµως να ζητηθεί η 

διαγραφή της επίµαχης υβριστικής πρότασης, µε τη σύµφωνη γνώµη του µέλους που την 

διατύπωσε. 

17. Σε συζητήσεις που άπτονται προσωπικού ζητήµατος είναι απαραίτητη η παρουσία στη Σ.Τ. του 

µέλους για το οποίο πρόκειται να γίνει η συζήτηση. 

18. Ο/Η Πρόεδρος µπορεί να καλεί στην Σ.Τ. επιτροπές ή οµάδες εργασίας ή τους 

υπευθύνους τους για την ανάπτυξη συγκεκριµένου θέµατος ή την παροχή διευκρινίσεων, 

ανεξάρτητα αν είναι µέλη της Σ.Τ., που αποχωρούν µετά την παροχή των ζητουµένων 

πληροφοριών.  Διαφορετικά, σύµφωνα µε όσα ορίζει ο νόµος στη Σ.Τ. συµµετέχουν 

µόνο όσοι ορίζονται από το νόµο, καθώς και ο/η Γραµµατέας του Τµήµατος ή ο 

αναπληρωτής του για την τήρηση των πρακτικών. 

19. Η ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης είναι φανερή εκτός από τις περιπτώσεις εκλογής 

εκπροσώπων και αυτές που ορίζονται διαφορετικά από το νόµο.  Σε περιπτώσεις όπου 

τίθενται στην ψηφοφορία ταυτόχρονα περισσότερες από δύο προτάσεις και καµία δε 

λαµβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται 

ανάµεσα στις δύο πρώτες.  Μια ψηφοφορία θεωρείται ότι λαµβάνεται οµόφωνα αν δεν 

υπάρχουν αρνητικές ψήφοι.  Μια απόφαση θεωρείται ότι λαµβάνεται παµψηφεί αν όλες οι 

ψήφοι είναι θετικές (δεν υπάρχουν αποχές ή λευκές ψήφοι).  Η λευκή ψήφος δηλώνει 

αδυναµία αυτού που την εκφράζει να αποφασίσει µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία.  Ο/Η 

Πρόεδρος ψηφίζει τελευταίος/α και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψή 

του/της. Μυστική ψηφοφορία γίνεται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον 

νόµο. 

20. Η αποχή από την ψηφοφορία δηλώνει διαφωνία επί της διαδικασίας.  Οι αποφάσεις είναι 

εκτελεστέες αµέσως µετά από την ψήφιση τους. 

21. Σε κάθε συνεδρίαση της Σ.Τ. τηρούνται πρακτικά από τον/την Γραµµατέα του Σώµατος. 

Σε αυτά καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλες οι προτάσεις που έγιναν, οι ονοµαστικές 

ψηφοφορίες και οι αποφάσεις που ελήφθησαν.  Επιπλέον στα πρακτικά καταχωρίζεται 

συγκεκριµένη άποψη ή δικαιολόγηση ψήφου µέλους της Σ.Τ., εφόσον αυτό ζητηθεί.  

Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται γραπτώς η συγκεκριµένη θέση προς τον/τη 

Γραµµατέα του σώµατος. 

22. Η συνεδρίαση δύναται να ηχογραφηθεί.  Τα ηχογραφηµένα ντοκουµέντα µπορούν να 

αξιοποιηθούν σε περιπτώσεις διαφωνίας επί των πρακτικών.  Τυχόν διαφωνία λύεται µε 

ευθύνη του/της Προέδρου. 
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23. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Σ.Τ. σκόπιµο είναι να καθαρογράφονται το αργότερο 

µέχρι την επόµενη Σ.Τ. και να υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο του Τµήµατος και 

τον/την Γραµµατέα του Τµήµατος.   

24. Οι αποφάσεις της Σ.Τ. µπορούν να υλοποιηθούν και πριν ακόµη επικυρωθούν τα 

πρακτικά. 

25. Ο/Η Πρόεδρος του Τµήµατος επιµελείται το αρχείο των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων 

των µελών του Τµήµατος και την ετήσια έκθεση πεπραγµένων του Τµήµατος.  Το 

αρχείο ενηµερώνεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο, µε σχετικό υπόµνηµα των µελών ή µε 

επικαιροποίηση του αναλυτικού βιογραφικού τους. 

26. Ο/Η Πρόεδρος έχει καθορισµένες ώρες για συζητήσεις προβληµάτων µε µέλη του 

Τµήµατος. 

27. Οποιαδήποτε µη διδακτική δραστηριότητα του Τµήµατος (διαλέξεις, υποστηρίξεις 

διδακτορικών ή πτυχιακών εργασιών κ.ά.) ανακοινώνεται έγκαιρα σε σχετικό πίνακα 

που διατηρεί το Τµήµα στην είσοδο του κτιρίου (και φυσικά στον ιστότοπο του 

Τµήµατος).   

28. Ο/Η Πρόεδρος µεταξύ άλλων κατά την 1η τακτική Σ.Τ. ανακοινώνει τη σύνθεση των 

Επιτροπών του Τµήµατος, οι οποίες αναρτώνται στον ιστότοπο του Τµήµατος. 

29. Οι κανόνες λειτουργίας των Επιτροπών του Τµήµατος καθορίζονται από το άρθρο 15 

του Εσωτερικού Κανονισµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης και την υπάρχουσα 

νοµοθεσία. 

30. Τα καθήκοντα και τα δικαιώµατα των µελών ΔΕΠ, Ειδικού Προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ), 

ΕΤΕΠ, Διοικητικού Προσωπικού, του έκτακτου διδακτικού προσωπικού αλλά και των 

φοιτητών προσδιορίζονται στα άρθρα 18, 19, 20, 21 και 27 αντίστοιχα του ισχύοντος 

Εσωτερικού Κανονισµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης ή όπως αυτά θα καθοριστούν στο 

µέλλον. 

32. Ο πειθαρχικός έλεγχος του συνόλου των µελών της κοινότητας του Τµήµατος 

προσδιορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 26 του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισµού του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης ή όπως αυτός θα καθοριστεί στο µέλλον. 

 

Άρθρο 3ο: Στόχοι Τµήµατος 

Το Τµήµα έχει ως αποστολή:  

1. Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία µέσω της ακαδηµαϊκής διδασκαλίας και 

της έρευνας (βασικής και εφαρµοσµένης).  

1.1 Αυτό γίνεται µέσω της έµφασης που δίνεται τόσο στην προπτυχιακή διδασκαλία 

όσο και σε µια σειρά διαφορετικών τρόπων αξιολόγησης στην προοπτική της 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο νέο επιστήµονα για µια 
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επιτυχή σταδιοδροµία.  Επιπρόσθετα οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συµµετέχουν 

σε ερευνητικές δραστηριότητες από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους και 

ιδιαίτερα κατά το 3ο και 4ο έτος σπουδών τους, τηρώντας απαρέγκλιτα ένα πλαίσιο 

δεοντολογικών κανόνων.  Έρευνα γίνεται σε ένα ευρύ φάσµα θεµατικών, µε τη 

χρήση θεωρητικών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων.  

2. Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του, στο µέτρο του 

δυνατού, µια άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του 

επιτρέπει να συµµετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις 

για µια επιτυχηµένη σταδιοδροµία στον ιδιωτικό, δηµόσιο αλλά και ακαδηµαϊκό τοµέα.  

2.1 Το προφίλ των αποφοίτων του Τµήµατος ενισχύεται και µέσω των προγραµµάτων 

της Πρακτικής Άσκησης (υποχρεωτική) και του προγράµµατος Erasmus 

Placement.  

3. Να παρέχει, υπό προϋποθέσεις, στους αποφοίτους του µέσω της καλλιέργειας των 

παραπάνω, δυνατότητες πρόσβασης σε 2ο κύκλο σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωµα 

Ειδίκευσης) ή σε 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή διεθνή 

πανεπιστήµια. 

 

Άρθρο 4ο: Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο - Αργίες 

1. Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επόµενου έτους.  Το διδακτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο 

εξάµηνα.  Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες 

διδασκαλίας.  

2. Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των µαθηµάτων του χειµερινού και του εαρινού 

εξαµήνου, καθώς και οι ηµεροµηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων και των ορκωµοσιών 

ορίζονται µε αποφάσεις της Συγκλήτου, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του 

Ιδρύµατος και τις ισχύουσες διατάξεις του νόµου. 

3. Οι αργίες προσδιορίζονται επακριβώς στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΚ 

και παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Τµήµατος. 

 

Άρθρο 5ο: Εκπαίδευση - Γενικά για τις Προπτυχιακές Σπουδές στο Τµήµα 

1. Διάρκεια - Οργάνωση 

1.1 Τα µαθήµατα του Τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης κατανέµονται 

σε οκτώ (8) αυτοτελή ακαδηµαϊκά εξάµηνα και διδάσκονται σε εβδοµαδιαία βάση.  

Κάθε εξάµηνο διαρκεί δεκαπέντε µε δεκαέξι εκπαιδευτικές εβδοµάδες και 
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περιλαµβάνει δεκατρείς (13) εβδοµάδες για διδασκαλία και δύο µε τρεις (2-3) 

εβδοµάδες για εξετάσεις.  

1.2 Τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου αρχίζουν το 2ο 15θήµερο του Σεπτεµβρίου 

και διαρκούν 13 εβδοµάδες.  Το πρόγραµµα διδασκαλίας ανακοινώνεται πριν την 

έναρξη του χειµερινού εξαµήνου.  

1.3 Τα µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου αρχίζουν µία µε δύο εβδοµάδες µετά τη λήξη 

των εξετάσεων του χειµερινού εξαµήνου και διαρκούν επίσης 13 εβδοµάδες.  Το 

πρόγραµµα διδασκαλίας ανακοινώνεται πριν την έναρξη του εαρινού εξαµήνου. 

2. Διαδικασίες Εισαγωγής 

2.1 Ο τρόπος εισαγωγής στο Τµήµα προσδιορίζεται από το αρµόδιο υπουργείο µέσω 

ειδικών εξετάσεων που διενεργεί το ίδιο (πανελλαδικές εξετάσεις, εξετάσεις σε 

ειδικές κατηγορίες όπως µαθητών που προέρχονται από την µουσουλµανική 

µειονότητα της Θράκης, αλλοδαπών - αλλογενών και οµογενών υποτρόφων, 

Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο 

εξωτερικό, ατόµων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, διακριθέντων αθλητών, 

άλλων ειδικών κατηγοριών).  

2.2 Με µετεγγραφές φοιτητών από άλλα Τµήµατα Ψυχολογίας.  Το νοµικό πλαίσιο των 

µετεγγραφών διαµορφώνεται από αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργείου. 

2.3 Με κατάταξη πτυχιούχων µέσω ειδικών εξετάσεων που διενεργεί το Τµήµα. 

2.4 Το πλαίσιο, η διαδικασία επιλογής εξεταστέων θεµάτων, ο τρόπος διεξαγωγής των 

εξετάσεων, ο τρόπος βαθµολόγησης και η σειρά επιτυχίας καθορίζονται από την 

κείµενη νοµοθεσία. 

3. Αναγνώριση Μαθηµάτων  

3.1 Φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τµήµα µέσω κατατακτηρίων εξετάσεων (ή 

άλλων διαδικασιών όπως για παράδειγµα εισαγωγή µε το 10% ή µε µετεγγραφή) 

µπορούν να αιτηθούν αναγνώριση µαθηµάτων µία φορά µετά την εισαγωγή τους 

στο Τµήµα είτε από 1η ως 20η Οκτωβρίου είτε από 1η ως 20η Μαρτίου.  

3.2 Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής: 

• Αίτηση στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν τον τίτλο και τον κωδικό των 

µαθηµάτων του Τµήµατος προέλευσης (όχι µεταπτυχιακού) που επιθυµούν να 

τύχουν απαλλαγής και τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα 

µαθήµατα (τίτλοι, κωδικοί) του Τµήµατος µας (~80% κάλυψη της ύλης) ή σε 

µαθήµατα που προσφέρονται σε Τµήµατα του Παν/µίου Κρήτης.  Στην 

τελευταία περίπτωση αυτά θα χαρακτηρίζονται ως ελεύθερες επιλογές. 
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• Επικυρωµένο οδηγό σπουδών του Τµήµατος προέλευσης στον οποίο θα 

περιλαµβάνονται τα αναλυτικά περιγράµµατα των µαθηµάτων που αιτούνται να 

λάβουν απαλλαγή. 

• Επικυρωµένη αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων του Τµήµατος προέλευσης. 

3.3 Τα µαθήµατα αυτά δεν µπορεί να είναι συνολικά περισσότερα από το 20% των 

µαθηµάτων του Τµήµατος, εκτός αν έχουν επιλεγεί από τον φοιτητή από κατάλογο 

µαθηµάτων που προσέφερε το ίδιο το Τµήµα. 

3.4 Μετά το πέρας των δύο αυτών περιόδων και εντός 15 ηµερών, συνεδριάζει η 

Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθηµάτων του Τµήµατος, η οποία αποτελείται από 3 

µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος εκ των οποίων το ένα λειτουργεί ως συντονιστής.  Στη 

συνεδρίαση συζητείται κάθε αίτηση και κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος 

η σχετική απόφαση της Επιτροπής γραπτώς.  Οι τυχόν απορρίψεις των αιτηµάτων 

θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένες.  Τα µέλη της Επιτροπής µπορούν να 

συµβουλευτούν τα άλλα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος για µαθήµατα σχετικά µε το 

επιστηµονικό τους αντικείµενο, ώστε να διαµορφώνουν πληρέστερη άποψη όταν 

αυτό απαιτείται. 

3.5 Οι αποφάσεις αυτές επικυρώνονται σε επόµενη Σ.Τ. 

3.6 Η κατοχύρωση µαθήµατος γίνεται χωρίς βαθµό (µε την ένδειξη “αναγνώριση” στην 

καρτέλα του φοιτητή και το µάθηµα δεν υπολογίζεται στον µέσο όρο του βαθµού 

του πτυχίου.  

4. Εγγραφές - Φοιτητική Ιδιότητα - Σύµβουλοι Σπουδών - Δηλώσεις Μαθηµάτων - 

ECTS 

4.1 Οι εγγραφές στα µαθήµατα γίνονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο σε 

καθορισµένες ηµεροµηνίες.   

4.2 Με την εγγραφή στο Τµήµα αποκτάται η φοιτητική ιδιότητα.  

4.3 Η ιδιότητα αυτή προσφέρει στον κάτοχο της δικαιώµατα αλλά έχει και 

υποχρεώσεις.  Τόσο τα δικαιώµατα όσο και οι υποχρεώσεις διαµορφώνονται από 

τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις όσο και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

4.4 Η ιδιότητα αυτή διατηρείται εφόσον ανανεώνονται οι εγγραφές ανά εξάµηνο.  

4.5 Υπάρχει η δυνατότητα αναστολής φοίτησης καθώς και η δυνατότητα µερικής 

φοίτησης υπό προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νοµοθέτη. 

4.6 Κατά την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους, το Τµήµα ορίζει συµβούλους σπουδών 

για τους νεο-εισαχθέντες φοιτητές.  Έργο των συµβούλων είναι να καθοδηγούν και 

παρέχουν συµβουλές σε θέµατα που αφορούν τις σπουδές τους.  Οι σύµβουλοι 
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σπουδών παρακολουθούν την πορεία των φοιτητών τους καθ’ όλη τη διάρκεια των 

σπουδών τους (οργανώνοντας συναντήσεις στις αρχές του εξαµήνου και µετά την 

έκδοση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων, αλλά και όποτε κρίνεται αυτό 

σκόπιµο). 

4.7. Επίσης στο πλαίσιο του καλωσορίσµατος των πρωτοετών φοιτητών στην αρχή 

κάθε ακαδηµαϊκού έτους το Τµήµα ορίζει ηµεροµηνία όπου πραγµατοποιείται 

ειδική ενηµέρωση από τα µέλη του Τµήµατος και το σύλλογο προπτυχιακών 

φοιτητών για το πρόγραµµα σπουδών, τις βασικές του αρχές και ορισµένα 

κανονιστικού χαρακτήρα ζητήµατα µε τα οποία θα βρεθούν "αντιµέτωποι" την 

περίοδο της παρουσίας τους στο Τµήµα. 

4.8. Για την εγγραφή σε εξάµηνο πραγµατοποιείται δήλωση µαθηµάτων.  Κάθε 

φοιτητής µπορεί να δηλώσει µαθήµατα από αυτά που προσφέρονται στο εξάµηνο 

φοίτησης του σύµφωνα µε τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος και 

µε βάση τους κανόνες που διέπουν το "φόρτο εργασίας" και το σύστηµα 

Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).  Ο κατάλογος προσφερόµενων µαθηµάτων 

ανακοινώνεται το αργότερο µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου για το χειµερινό και τα 

τέλη Ιανουαρίου για το εαρινό εξάµηνο.  Στη διάρκεια των σπουδών του ο 

φοιτητής µπορεί να επιλέξει κάποια µαθήµατα από άλλα Τµήµατα του Π.Κ., όπως 

προσδιορίζονται στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος. 

4.9. Οι δηλώσεις µαθηµάτων γίνονται στην αρχή του κάθε εξαµήνου, σύµφωνα µε 

σχετική ανακοίνωση της Γραµµατείας του Τµήµατος. 

4.10. Ο φοιτητής που εγγράφεται σε κάποιο εξάµηνο σπουδών θεωρείται ότι από τη 

στιγµή εκείνη και εφεξής έχει την υποχρέωση να εξεταστεί επιτυχώς σε κάθε 

υποχρεωτικό µάθηµα του εξαµήνου αυτού.  Στη δήλωση µπορεί να δηλώσει τόσα 

επιλεγόµενα µαθήµατα, σεµινάρια ή εργαστηριακά µαθήµατα (ανάλογα µε το 

εξάµηνο στο οποίο βρίσκεται) ώστε αυτά να µην υπερβαίνουν συνολικά µαζί µε τα 

υποχρεωτικά µαθήµατα του εξαµήνου στο οποίο βρίσκεται, το ανώτατο σύνολο 

πιστωτικών µονάδων (ECTS), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

4.11. Οι µονάδες, που θα πρέπει να δηλωθούν, ανά εξάµηνο, είναι 30 ECTS (και δεν 

δύναται σε καµία περίπτωση να υπερβούν τις 35 ECTS) και εκφράζουν το φόρτο 

εργασίας του φοιτητή που απαιτείται για να ολοκληρώσει ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο 

(Δείτε σχετικό Οδηγό ECTS Μονάδων που βρίσκεται αναρτηµένος στον ιστότοπο 

του Τµήµατος). 

4.12. Σκοπός του συστήµατος των πιστωτικών µονάδων είναι να ενισχύσει και να 

διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδηµαϊκής αναγνώρισης µεταξύ των 
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συνεργαζοµένων ιδρυµάτων της Ευρώπης µέσω της χρήσης πραγµατικών και 

γενικά εφαρµόσιµων µηχανισµών.  

4.13. Κάθε φοιτητής οφείλει να προσέρχεται για εξέταση στα υποχρεωτικά µαθήµατα, 

επιλεγόµενα µαθήµατα, σεµινάρια και εργαστήρια που προσφέρονται στο 

συγκεκριµένο εξάµηνο και τα οποία έχει δηλώσει.  Σε περίπτωση µη υποβολής 

δήλωσης µαθηµάτων η συµµετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις αποκλείεται.  Οι 

δηλώσεις µαθηµάτων ισχύουν για το συγκεκριµένο εξάµηνο και κατ’ επέκταση για 

το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος. 

5. Πρόγραµµα Σπουδών - Μαθήµατα - Συγγράµµατα 

5.1. Το Τµήµα Ψυχολογίας έχει καταρτίσει ενδεικτικό πρότυπο πρόγραµµα µαθηµάτων, 

το οποίο και συνιστά στους φοιτητές του για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 

στον ενδεδειγµένο χρόνο. 

5.2. Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος δοµείται µε υποχρεωτικά 

µαθήµατα, επιλεγόµενα ή προαιρετικά µαθήµατα και κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. 

5.3. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού 

φόρτου πιστωτικών µονάδων (ECTS) των µαθηµάτων που υποχρεούται να 

ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής για να αποφοιτήσει. 

5.4. Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα µάθηµα είναι προϋπόθεση επιτυχούς 

παρακολούθησης ενός άλλου µαθήµατος, το πρώτο µάθηµα χαρακτηρίζεται ως 

προαπαιτούµενο και το δεύτερο ως εξαρτώµενο.  Τα προαπαιτούµενα 

προσδιορίζονται από τον κατάλογο των υποχρεωτικών µαθηµάτων.  Για να 

µπορέσει ο/η φοιτητής/-ρια να παρακολουθήσει ένα εξαρτώµενο µάθηµα, θα 

πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το ή τα προαπαιτούµενα 

µαθήµατα µε το / τα οποίο /-α συνδέεται.  Ο χαρακτηρισµός µαθήµατος ως 

«προαπαιτούµενο» µπορεί να µεταβληθεί µετά από απόφαση της ΣΤ.  

5.5. Τα µαθήµατα του Προγράµµατος κατανέµονται σε επιµέρους κύκλους µαθηµάτων 

που αντιστοιχούν σε µείζονες θεµατικές περιοχές της επιστήµης της Ψυχολογίας. 

5.6. Τα Υποχρεωτικά (Y) µαθήµατα θα πρέπει να τα παρακολουθήσουν και να 

εξεταστούν επιτυχώς όλοι οι φοιτητές του Τµήµατος για να ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους.  Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα Υποχρεωτικό µάθηµα, δεν υπάρχει 

δυνατότητα αντικατάστασής του από κάποιο άλλο.  

5.7 Στόχος των υποχρεωτικών µαθηµάτων είναι να εισαγάγουν το φοιτητή σε 

θεµελιακές έννοιες σε όλα σχεδόν τα βασικά πεδία της επιστήµης και να 

παράσχουν κοινή βασική κατάρτιση σε όλους τους φοιτητές του Τµήµατος.  
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5.8 Τα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά (ΥΕ), προσφέρουν στο φοιτητή /-ρια τη δυνατότητα 

πολλαπλών επιλογών από ένα ευρύ φάσµα µαθηµάτων και προσεγγίσεων.  Αυτά 

επιλέγονται από τους φοιτητές από ένα µεγαλύτερο κατάλογο σχετικά οµοειδών 

µαθηµάτων. 

5.9 Τα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά (ΥΕ) µαθήµατα αποβλέπουν στην εµβάθυνση σε 

επιµέρους θεµατικούς τοµείς της επιστήµης της Ψυχολογίας και παράλληλα στην 

εξοικείωση του φοιτητή µε την ερευνητική διαδικασία και την ανάπτυξη ειδικών 

δεξιοτήτων.  Για το λόγο αυτό τα µαθήµατα αυτά έχουν σεµιναριακή ή 

εργαστηριακή µορφή.  

5.10 Κάθε φοιτητής οφείλει να επιλέξει ένα καθορισµένο αριθµό εξ αυτών όπως 

ορίζεται κάθε φορά στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών. 

5.11 Τα επιλεγόµενα ή προαιρετικά µαθήµατα συµπληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών 

και παρέχουν στο φοιτητή/-ρια τη δυνατότητα να δοµήσει το πρόγραµµα του σε 

ένα βαθµό µε βάση τις επιθυµίες του και τις προτιµήσεις του σε διάφορους τοµείς 

της επιστήµης της Ψυχολογίας ή και σε άλλα επιστηµονικά πεδία. 

5.12  Για να διδαχθεί κάποιο από τα επιλεγόµενα µαθήµατα θα πρέπει να το δηλωθεί 

από τουλάχιστον 10 φοιτητές. 

5.13 Πέραν αυτών υπάρχουν τα µαθήµατα Αγγλικής γλώσσας, η Πρακτική Άσκηση και 

η Πτυχιακή Εργασία. 

5.14 Παραδόσεις που δεν γίνονται εξαιτίας Σ.Τ. ή εκδηλώσεων των φοιτητών ή εξαιτίας 

του διδάσκοντος και µέχρι 3 ηµέρες/εξαµηνιαίο µάθηµα πρέπει να 

αναπληρώνονται.  Θα πρέπει πάντοτε να λαµβάνεται πρόνοια ώστε οι εκδηλώσεις 

αυτές να γίνονται σε ώρες που δε θα προκαλούν µείζονα προβλήµατα στο 

Ωρολόγιο Πρόγραµµα και να ενηµερώνεται ο διδάσκων και η Γραµµατεία του 

Τµήµατος. 

5.15 Σε περίπτωση όπου για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ., ασθένεια) ένας διδάσκων 

προβλέπεται να απουσιάσει για µεγάλο διάστηµα, η Σ.Τ. οφείλει να ορίσει 

αντικαταστάτη του. 

5.16 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν συµπληρωθούν οι ώρες που αντιστοιχούν στις 

απαιτούµενες ελάχιστες εβδοµάδες διδασκαλίας σε κάποιο µάθηµα, το µάθηµα 

θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.  Σε περίπτωση που το µάθηµα είναι υποχρεωτικό και 

προαπαιτούµενο επαναλαµβάνεται στο επόµενο εξάµηνο και πέραν του αριθµού 

των µαθηµάτων που προσδιορίζονται από τον οδηγό προπτυχιακών σπουδών, 

ύστερα από απόφαση της Σ.Τ. (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα αντίστοιχα 

µέλη ΔΕΠ ή άλλος διδάσκων να το διδάξει). 
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5.17 Στο διδακτικό έργο µπορεί να συµπεριληφθούν και ασκήσεις ή φροντιστήρια.  Οι 

ώρες αυτές είναι υποχρεωτικές και διαφέρουν ενδεχοµένως από τις ώρες διαλέξεων 

καθώς οι ασκήσεις και φροντιστήρια συνεπάγονται υποχρεωτικά την ενεργό 

συµµετοχή των φοιτητών.  Οι ασκήσεις περιλαµβάνουν την επίλυση 

εφαρµοσµένων προβληµάτων.  Τα φροντιστήρια περιλαµβάνουν προετοιµασία των 

φοιτητών πάνω στην ύλη που θα παρουσιαστεί στο µάθηµα, και δεν 

χρησιµοποιούνται απλώς για από καθέδρας κάλυψη της διδακτέας ύλης.  Η Σ.Τ. µε 

πρόταση του διδάσκοντα, αποφασίζει για την κατανοµή ωρών διδακτικού έργου σε 

διαλέξεις, ασκήσεις και φροντιστήρια. 

5.18 Οι διδακτικές ανάγκες καλύπτονται από τα µέλη ΔΕΠ,  το Ειδικό Προσωπικό 

(ΕΕΠ, ΕΔΙΠ) και τους συµβασιούχους διδάσκοντες. 

5.19 Σε περίπτωση που προκύψουν έκτακτες διδακτικές ανάγκες υπάρχει η δυνατότητα 

αξιοποίησης έκτακτου διδακτικού προσωπικού που καλύπτεται από συµβάσεις 

ορισµένου χρόνου εργασίας. 

5.20 Σε όλα τα µαθήµατα οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν 

συγγράµµατα στην Ολοκληρωµένη Υπηρεσία Ολοκληρωµένης Διαχείρισης 

Συγγραµµάτων και λοιπών Βοηθηµάτων (Εύδοξος).  Μέσω του Ευδόξου 

παρέχονται δωρεάν συγγράµµατα στους φοιτητές. 

5.21 Για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών µέσω του προγράµµατος Έρασµος 

καταβάλλεται προσπάθεια ώστε κάποια από τα επιλεγόµενα µαθήµατα ή τα 

Υποχρεωτικά Επιλεγόµενα να προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. 

6. Εργαστηριακά Μαθήµατα - Σεµινάρια 

6.1 Τα εργαστηριακά µαθήµατα και τα σεµινάρια διέπονται από τις ίδιες διατάξεις του 

εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Τµήµατος που αναφέρονται στα 

υποχρεωτικά µαθήµατα. 

6.2 Οι φοιτητές του 3ου και 4ου έτους εγγράφονται σε συγκεκριµένο αριθµό 

εργαστηριακών µαθηµάτων / σεµιναρίων, για να µπορέσουν να παρακολουθήσουν 

το αντίστοιχο εργαστηριακό µάθηµα / σεµινάριο που επιθυµούν και στο οποίο θα 

επιλεγούν.  Οι εγγραφές γίνονται στην αρχή κάθε εξαµήνου µε βάση τον κατάλογο 

συµµετεχόντων που αποστέλλει ο αρµόδιος διδάσκων στη Γραµµατεία. 

6.3 Για να πραγµατοποιηθεί κάποιο από τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα 

(σεµινάρια, εργαστηριακά µαθήµατα) θα πρέπει να το δηλώσουν στη Γραµµατεία 

τουλάχιστον 5 φοιτητές.  Αντίστοιχα ως ανώτατο όριο ακροατηρίου, ειδικά στα 

σεµινάρια και εργαστηριακά µαθήµατα, θεωρείται ο αριθµός 18. Στον αριθµό αυτό 

δεν προσµετρώνται οι φοιτητές που  προέρχονται από το πρόγραµµα Erasmus+. 
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6.4 Η διεξαγωγή / παρακολούθηση όλων των εργαστηριακών ασκήσεων/ 

σεµιναριακών παραδόσεων είναι υποχρεωτική.  Μπορούν να δικαιολογηθούν µέχρι 

δύο (2) απουσίες.  Σε περίπτωση που απουσιάσει κάποιος περισσότερες από δύο 

(2) φορές χάνει το εργαστήριο / εργαστηριακό µάθηµα ή σεµινάριο. 

6.5 Ιδιαίτερα σε αυτήν την κατηγορία µαθηµάτων το µεγαλύτερο µέρος της 

προτεινόµενης βιβλιογραφίας είναι άρθρα ερευνητικά ή και ανασκοπήσεις ειδικών 

θεµατικών ενοτήτων που αναζητώνται ηλεκτρονικά µέσω ξενόγλωσσων βάσεων 

δεδοµένων.  Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή µε ό,τι πιο 

σύγχρονο εµφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία 

6.6 Κάθε χρόνο επίσης καταβάλλεται προσπάθεια ώστε ορισµένα εκ των σεµιναρίων 

να προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα µε προοπτική την αύξηση της 

εξωστρέφειας και την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών µέσω του προγράµµατος 

Έρασµος. 

7. Αξιολόγηση Μαθηµάτων  

7.1 Το διδακτικό έργο αξιολογείται κάθε εξάµηνο ανώνυµα µε τη χρήση ειδικά 

διαµορφωµένων ερωτηµατολογίων στα οποία έχουν πρόσβαση οι φοιτητές µέσω 

Η/Υ.  Η αξιολόγηση γίνεται σε κάθε µάθηµα µεταξύ 9ης και 13ης εβδοµάδας 

διδασκαλίας. 

7.2 Απαγορεύεται ρητά η διαδικασία της αξιολόγησης να γίνεται κατά τη διάρκεια της 

εξεταστικής περιόδου. 

7.3 Τη διαδικασία της αξιολόγησης ακολουθεί η συλλογή και η επεξεργασία των 

στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστηµα της ΜΟΔΙΠ του Παν/µίου Κρήτης. 

7.4 Με τη λήξη της αξιολόγησης και πάντως όχι πριν την κατάθεση της βαθµολογίας 

των φοιτητών τα αποτελέσµατα εξάγονται από τον αρµόδιο υπάλληλο και 

αποστέλλονται στον/την Πρόεδρο και την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του 

Τµήµατος. 

7.5 Στη διαδικασία αυτή και εφόσον ανακύψουν ζητήµατα η Επιτροπή Προπτυχιακών 

Σπουδών παρεµβαίνει εισηγούµενη δυνατότητες βελτίωσης των δεικτών 

αξιολόγησης. 

7.6 Η ΟΜΕΑ του Τµήµατος είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των δεδοµένων µε 

στόχο την περαιτέρω επεξεργασία τους για την εξαγωγή χρήσιµων 

συµπερασµάτων.  

8. Εξετάσεις 

8.1. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:  
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α) Ιανουαρίου, για τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου. 

β) Ιουνίου, για τα µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου και  

γ) Σεπτεµβρίου (επαναληπτική), για τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. 

8.2. Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι κατ’ ανώτατο όριο τρεις εβδοµάδες. 

8.3. Το πρόγραµµα των εξετάσεων κάθε εξαµήνου ανακοινώνεται πριν από τη λήξη του 

εξαµήνου.  Το πρόγραµµα της περιόδου Σεπτεµβρίου ανακοινώνεται το αργότερο 

στα τέλη του Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. 

8.4. Το συντονισµό της εύρυθµης διεξαγωγής των εξετάσεων του Τµήµατος, έχει η 

Γραµµατεία του Τµήµατος, η οποία υπό την εποπτεία του/της Προέδρου µεριµνά 

έγκαιρα για τον ορισµό επιτηρητών, την καταλληλότητα των χώρων, τη 

διαθεσιµότητα των υλικών και µέσων.  

8.5. Η ύλη των εξετάσεων (εξεταστέα ύλη) αντιστοιχεί στη διδασκαλία των 13 

εβδοµάδων και ανακοινώνεται από το διδάσκοντα µε την έναρξη του µαθήµατος.  

Στην έναρξη του εξαµήνου προσδιορίζεται και η µέθοδος αξιολόγησης (γραπτές, 

προφορικές εξετάσεις, πρόοδοι, τεστ κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, εργασίες 

κ.λπ.).  Οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στον ιστότοπο του Τµήµατος (κατά 

προτίµηση στον ιστότοπο του µαθήµατος στο e-learn). 

8.6. Δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν µόνο οι φοιτητές/-ριες του 

προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών, οι οποίοι έχουν συµπεριλάβει το 

αντίστοιχο µάθηµα στη δήλωση µαθηµάτων που έχουν καταθέσει στη Γραµµατεία 

του Τµήµατος. 

8.7. Ο φοιτητής κατά την προσέλευση του στις εξετάσεις οφείλει να φέρει µαζί του την 

φοιτητική του ή έστω την αστυνοµική του ταυτότητα (για έλεγχο ταυτοπροσωπίας).  

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών µέσων κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων και εξυπακούεται ότι αφήνει τα βιβλία και τις σηµειώσεις 

του όπου του υποδειχθεί.  Τέλος επιβάλλεται η συµπλήρωση των στοιχείων του 

φοιτητή (ονοµατεπώνυµο, ΑΜ, υπογραφή) πριν την αποµάκρυνση από την 

αίθουσα εξέτασης.  Σε περίπτωση που διενεργηθούν προφορικές εξετάσεις αυτές 

πρέπει να διενεργούνται δηµόσια σε χώρο και σε ώρα που ανακοινώνεται εκ των 

προτέρων. 

8.8. Ο επιτηρητής φροντίζει για τη διαφύλαξη του κύρους, της αξιοπιστίας και του 

αδιάβλητου των εξετάσεων κατανέµοντας σωστά τους φοιτητές ώστε να µην 

επιτρέπεται η οπτική πρόσβαση του ενός στο γραπτό του άλλου.  

9.9. Ουδείς φοιτητής επιτρέπεται να εγκαταλείψει την αίθουσα που διενεργούνται οι 

εξετάσεις πριν την παρέλευση είκοσι (20) λεπτών από την έναρξή τους. 
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8.10. Μετά την εκφώνηση ή την επίδοση των θεµάτων δεν επιτρέπεται η είσοδος 

άλλων φοιτητών στην αίθουσα και δίδονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις από τον 

υπεύθυνο του µαθήµατος.  Στο βαθµό που απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις 

αυτές θα πρέπει να γίνονται δηµόσια.  Δεν επιτρέπεται να δίνονται διευκρινίσεις 

µετά την αποχώρηση των πρώτων φοιτητών από την αίθουσα. 

8.11. Κατά την παράδοση του γραπτού ελέγχεται από τον επιτηρητή η ταυτοπροσωπία 

των εξεταζοµένων. 

8.12. Σε περίπτωση αντιγραφής ο επιτηρητής ενηµερώνει τον/την διδάσκοντα/-ουσα 

του µαθήµατος (αν δεν είναι ο ίδιος µε τον επιτηρητή), µονογράφει την κόλλα και 

αποβάλλει τον φοιτητή από την αίθουσα, ενώ συµπληρώνει σχετικό έντυπο όπου 

δηλώνεται η παραβατική συµπεριφορά του φοιτητή. 

8.13. Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να µείνει 

µόνος του ο τελευταίος/-α εξεταζόµενος/-η και ζητείται από τον προτελευταίο να 

παραµείνει στην αίθουσα µέχρι και ο τελευταίος να παραδώσει το γραπτό του.  

8.14. Οι επιτηρητές ελέγχουν µετά το πέρας της εξέτασης αν ο αριθµός των γραπτών 

συµφωνεί µε τον αριθµό των εξετασθέντων και σε περίπτωση ασυµφωνίας 

συντάσσουν σχετικό πρωτόκολλο. 

8.15. Η βαθµολογία των µαθηµάτων πρέπει να κατατίθεται στη Γραµµατεία το 

συντοµότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα των δεκαπέντε ηµερών από το 

τέλος της εξεταστικής περιόδου.  Ο έλεγχος της τήρησης της διάταξης αυτής είναι 

αρµοδιότητα της Γραµµατείας. 

8.16. Κατ’ εξαίρεση, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των πτυχιακών εργασιών, η σχετική 

βαθµολογία µπορεί να κατατίθεται µέχρι 3 εβδοµάδες µετά το πέρας της 

εξεταστικής περιόδου.  

8.17. Ο φοιτητής έχει το δικαίωµα να ενηµερωθεί από το διδάσκοντα για τον τρόπο 

βαθµολόγησης του γραπτού του, ανεξάρτητα από το είδος της εξέτασης. 

8.18. Αλλαγές µετά την κατάθεση της βαθµολογίας δεν επιτρέπονται παρά µόνον 

ύστερα από έγγραφη αιτιολόγηση του διδάσκοντος.  Η αιτιολόγηση πρέπει να 

γίνεται σε αποκλειστική προθεσµία 20 ηµερών από την αρχική κατάθεση της 

βαθµολογίας. 

8.19. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα, ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος 

να το επαναλάβει, εποµένως και να εξεταστεί σύµφωνα µε τις νέες προϋποθέσεις 

αν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ., στην ύλη ή τις ECTS µονάδες). 

8.20. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα µάθηµα, µε τον/την 

ίδιο/α διδάσκοντα/-ουσα, δύναται να εξεταστεί ύστερα από αίτησή του από τριµελή 
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επιτροπή καθηγητών οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο και 

ορίζονται από τον Κοσµήτορα (ύστερα από πρόταση του Τµήµατος).   

8.21. Αναβαθµολόγηση ήδη περασµένου µαθήµατος επιτρέπεται σε τέσσερα (4) το 

πολύ υποχρεωτικά µαθήµατα και έως µία (1) φορά σε κάθε ένα από αυτά.  Η 

αναβαθµολόγηση δηλώνεται υποχρεωτικά στη Γραµµατεία και ο βαθµός που θα 

λάβει (καθώς και ο φόρτος των ECTS µονάδων) ο φοιτητής κατά τη δεύτερη 

εξέταση είναι και αυτός που θα ισχύει τελικά (ανεξάρτητα αν ο βαθµός αυτός είναι 

µικρότερος από τον πρώτο βαθµό).  Οι φοιτητές έχουν δικαίωµα να ακυρώσουν την 

αναβαθµολόγηση πριν εξεταστούν στο εν λόγω µάθηµα.  

8.22. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα κυµαίνεται από µηδέν (0) έως δέκα (10) µε 

ελάχιστη διαβάθµιση τη µισή µονάδα.  Προβιβάσιµοι θεωρούνται οι βαθµοί που 

είναι µεγαλύτεροι ή ίσοι του πέντε (5).  

8.23. Τα γραπτά φυλάσσονται µε ευθύνη του διδάσκοντα για διάστηµα ενός (1) 

ακαδηµαϊκού χρόνου.  Στη συνέχεια µπορούν να καταστραφούν. 

8.24. Συστήνεται οι φοιτητές που επιθυµούν να δουν το γραπτό τους για να 

αντιληφθούν τα λάθη τους να επισκέπτονται το γραφείο του διδάσκοντος στις 

προσδιορισµένες ώρες γραφείου σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την κατάθεση 

της βαθµολογίας. 

 

9. Παρακολούθηση Μαθηµάτων και Εξετάσεις Φοιτητών/-ριών µε Αναπηρία και 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

9.1 Η Σ.Τ. Ψυχολογίας ενθαρρύνει τους φοιτητές του Τµήµατος να συνδράµουν τους 

συµφοιτητές τους που έχουν κάποια κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία ή κάποια 

σοβαρή µαθησιακή δυσχέρεια στη συγγραφή σηµειώσεων, τη µελέτη, την 

επικοινωνία τους µε το Τµήµα και την κοινωνικοποίηση τους. 

9.2 Η Σ.Τ. Ψυχολογίας ενθαρρύνει τους διδάσκοντες να παρέχουν τη δυνατότητα 

ηχογράφησης των παραδόσεων σε φοιτητές που τεκµηριωµένα εµπίπτουν σε 

κάποια κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία ή κάποια σοβαρή µαθησιακή δυσχέρεια.  

Ταυτόχρονα τους ενθαρρύνει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους ανωτέρω 

φοιτητές για την επίλυση αποριών. 

9.3 Η αξιολόγηση µε προφορικές δοκιµασίες για φοιτητές µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες συνιστά µια διαφοροποιηµένη προσέγγιση και αφορά φοιτητές/-ριες, 

ικανούς/-ές να παρακολουθήσουν το πλήρες πρόγραµµα σπουδών που 

εµποδίζονται είτε από δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου (για αυτό και µια 

µικρή χρονική παράταση κατά τη διάρκεια της εξέτασης δύναται να δοθεί σε 

ορισµένες περιπτώσεις), του γραπτού λόγου και στην απόδοση των γνώσεών τους 
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µε τους κοινούς τρόπους εξέτασης, είτε από τη φύση της αναπηρίας.  Η προφορική 

εξέταση των φοιτητών/-ριών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες τους δίνει την 

ευκαιρία να αποδώσουν σύµφωνα µε τις γνώσεις τους και την προσπάθειά τους.  

9.4 Ειδικότερα οι φοιτητές/-ριες µε κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, 

δυσορθογραφία) εξετάζονται προφορικά εφόσον προσκοµίσουν στη Γραµµατεία 

του Τµήµατος σχετική βεβαίωση από αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή ή ΚΕΣΥ ή 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (ΙΠΚ) σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν και στις υπόλοιπες 

βαθµίδες της εκπαίδευσης και ενηµερωθούν σχετικά οι διδάσκοντες από τον ίδιο 

τον ενδιαφερόµενη.  Δυνητικά θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν άλλοι φοιτητές (όχι 

του Τµήµατος σε αυτήν την περίπτωση) που θα παίξουν το ρόλο του µεταγραφέα 

(άλλοι φοιτητές στους οποίους υπαγορεύονται οι απαντήσεις). 

9.5  Στην περίπτωση φοιτητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. δυσλεξία, 

δυσγραφία κ.ά.) η εξέταση µπορεί να γίνει και γραπτώς αρκεί να µη λαµβάνονται 

υπόψη ορθογραφικά λάθη ή εφόσον οι εξετάσεις γίνονται µε τη µορφή θεµάτων 

πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης ή συµπλήρωσης προτάσεων/ενδείξεων.   

9.6 Για το φοιτητή που µπορεί να γράψει (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, 

δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές), αλλά το 

γραπτό του δεν είναι ευανάγνωστο λόγω δυσγραφίας ή ορθογραφικών λαθών, ο 

φοιτητής αυτός µετά την παράδοση του γραπτού καλείται άµεσα από τον 

διδάσκοντα και του ζητείται να διαβάσει ευκρινώς τις απαντήσεις που έχει δώσει 

και γραπτώς.  Κατά τα λοιπά, η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των 

υπόλοιπων φοιτητών που εξετάζονται γραπτώς.  Στη διακριτική ευχέρεια του 

διδάσκοντα είναι να θέσει κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις.  

9.7 Αντίστοιχα σε περιπτώσεις όπου διενεργούνται προφορικές εξετάσεις δύνανται να 

εξαιρεθούν από τον τρόπο αυτό φοιτητές µε προβλήµατα ακοής, λόγου και οµιλίας 

ή άλλα πιστοποιηµένα µε γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής ελλείµµατα που 

δυσχεραίνουν την προφορική εξέταση.  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να 

ενηµερωθεί σχετικά ο διδάσκων από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο.  

9.8 Ειδικά για περιπτώσεις φοιτητών που εµπίπτουν στο φάσµα των διάχυτων 

αναπτυξιακών διαταραχών συνιστάται στους διδάσκοντες να απλοποιούν το 

λεξιλόγιο που χρησιµοποιούν όπου αυτό είναι εφικτό. 

9.9 Επισηµαίνεται ότι η οποιαδήποτε δυσχέρεια µάθησης πρέπει να είναι 

αποδεδειγµένη µε γνωµάτευση πριν από την εισαγωγή των φοιτητών στο 

Πανεπιστήµιο Κρήτης 
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10. Υποτροφίες 

10.1. Το κανονιστικό πλαίσιο για τις υποτροφίες φοιτητών προσδιορίζεται επαρκώς 

από τον Κανονισµό Υποτροφιών (354/30-06-2016) και τη σχετική τροποποίηση 

του (372/22-06-2017) που βρίσκονται αναρτηµένοι στον ιστότοπο 

https://www.elke.uoc.gr/committee/scholarships.aspx.  

10.2. Σχετικές πληροφορίες για διάφορες υποτροφίες που παρέχονται από το Παν/µιο 

Κρήτης µέσω κληροδοτηµάτων και δωρεών εµφανίζονται στον ιστότοπο του 

Τµήµατος. 

 

Άρθρο 6ο: Ενηµέρωση - Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών - Συνήγορος Φοιτητή  

1. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αντιµετωπίσει κάποιο ζήτηµα σχετικό µε τις 

σπουδές του που άπτεται της λειτουργίας του Τµήµατος ή του Ιδρύµατος γενικότερα 

δύναται να απευθυνθεί σε συγκεκριµένα πρόσωπα και υπηρεσίες που του παρέχονται 

από το Τµήµα ή το Ίδρυµα.  Ανάλογα µε τη φύση του ζητήµατος µπορεί να απευθυνθεί 

στον αρµόδιο σύµβουλο σπουδών του, την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, το 

Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (Σ.Κ.Φ.), τον/την Πρόεδρο του Τµήµατος, ή το 

Συνήγορο του Φοιτητή. 

2. Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών ή σε σχετικούς 

συνδέσµους των ιστότοπων του Τµήµατος ή του Πανεπιστηµίου. 

3. Σηµειώνεται πως το Τµήµα και γενικά το Πανεπιστήµιο είναι υποχρεωµένο να 

αρχειοθετεί και να διαχειρίζεται τις πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδοµένα 

των φοιτητών, όπως µητρώο βαθµολογιών και άλλα προσωπικής φύσεως δεδοµένα 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

 

Άρθρο 7ο: Παράπονα / Ενστάσεις 

1. Σε περίπτωση που θέλει να υποβάλλει κάποια υπόδειξη ή να εκφράσει κάποιο παράπονο 

για θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία του Τµήµατος απευθύνεται στον/την 

Πρόεδρο του Τµήµατος για να τον ενηµερώσει σχετικά.  Σε περίπτωση που διαπιστώσει 

πως το αίτηµα του δεν βρίσκει ανταπόκριση τότε υποβάλλει σχετικό αίτηµα εγγράφως 

και πρωτοκολληµένο στη Γραµµατεία και αναµένει σε εύλογο χρόνο σχετική 

ενηµέρωση για το αίτηµα του (ενδέχεται να τεθεί και ενώπιον της Σ.Τ.).  

2. Σε περίπτωση που θέλει να υποβάλλει κάποια υπόδειξη ή να εκφράσει κάποιο παράπονο 

για θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία άλλων υποστηρικτικών-διοικητικών 

Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Κρήτης απευθύνεται στην αντίστοιχη Υπηρεσία. 
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3. Κάθε φοιτητής εφόσον δεν βρει ανταπόκριση στο αίτηµα του µπορεί να απευθύνει 

«Αίτηµα Διαµεσολάβησης» στο Συνήγορο του Φοιτητή (υπό την προϋπόθεση πως το 

αίτηµα του δεν αφορά ζητήµατα βαθµολογίας και θέµατα εξετάσεων). 

4. Στα καθήκοντα του Συνηγόρου του Φοιτητή είναι η διερεύνηση υποθέσεων, 

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και η διαµεσολάβησή του στα αρµόδιες 

υπηρεσίες του Ιδρύµατος για την επίλυσή τους. 

5. Τα ζητήµατα αυτά καλύπτονται από χαρακτήρα εµπιστευτικότητας και µόνο σε 

περιπτώσεις πολύ σοβαρές ενδέχεται τα ζητήµατα αυτά να παραπεµφθούν σε επίπεδο 

Σ.Τ. 

 

Άρθρο 8ο: Κινητικότητα Φοιτητών (Erasmus+ και Erasmus placement)  

1. Γενικά 

Υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω, οι φοιτητές/-ριες του Τµήµατος 

Ψυχολογίας έχουν το δικαίωµα να λάβουν µέρος στο πρόγραµµα Έρασµος+ (Erasmus+), ένα 

πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών µε το οποίο οι φοιτητές µπορούν να εκπονήσουν µέρος 

των σπουδών τους σε ένα από τα συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια του εξωτερικού.  

Επικαιροποιηµένος κατάλογος των συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων του εξωτερικού είναι 

αναρτηµένος στον ιστότοπο του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

(https://www.admin.uoc.gr/intrel/tmima-diethnwn-sxesewn/synergazomena-

idrymata/koinwnikwn-episthmwn/psyxologias) και τον ιστότοπο του Τµήµατος Ψυχολογίας. 

Επίσης, οι φοιτητές/-ριες µπορούν να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση (Erasmus 

placement) σε Ιδρύµατα του εξωτερικού που είναι συνεργαζόµενα µε το Τµήµα Ψυχολογίας 

ή σε άλλους Φορείς όπου εφαρµόζεται η επιστήµη της Ψυχολογίας. 

2. Διαδικασία 

1. Οι φοιτητές/-ριες οφείλουν αρχικά να ενηµερωθούν από το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης σχετικά µε το πρόγραµµα Erasmus+, τις διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθήσουν για την αίτησή τους καθώς και τις προθεσµίες και τον 

τρόπο υποβολής	 (δείτε προσεκτικά και το σύνδεσµο 

https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/diadikasia-metakinisis). 

2. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές/-ριες καταθέτουν αίτηση ηλεκτρονικά, µε όλα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, έως την καταληκτική ηµεροµηνία την ακαδηµαϊκή 

χρονιά που προηγείται του έτους που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα.  

Οφείλουν επίσης να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον µία ενηµέρωση που 

διοργανώνεται από το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων, πριν την κατάθεση της αίτησης.  
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3. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται από τον/την αρµόδιο Συντονιστή/-ρια 

Erasmus+ του Τµήµατος Ψυχολογίας. 

3. Προϋποθέσεις Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Erasmus+ για Σπουδές. 

1. Ενεργή φοιτητική ιδιότητα στο Τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης  

2. Ολοκλήρωση δύο ετών φοίτησης πριν τη µετακίνηση. 

3. Αποδεδειγµένα επαρκής γνώση της γλώσσας του Ιδρύµατος υποδοχής ή της 

γλώσσας διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που ορίζεται από τη συµφωνία µε 

το Ίδρυµα του εξωτερικού. 

4. Η µετακίνηση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού τριµήνου, µε 

µέγιστη διάρκεια δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

4. Προϋποθέσεις Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση. 

1. Ενεργή φοιτητική ιδιότητα στο Τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης  

2. Ολοκλήρωση τριών ετών φοίτησης πριν τη µετακίνηση. 

3. Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται σε δοµές, ιδρύµατα και φορείς όπου 

εφαρµόζεται η ψυχολογική γνώση και έχει διάρκεια τουλάχιστον 200 ωρών. 

4. Οι φοιτητές/-ριες που επιθυµούν να µετακινηθούν θα πρέπει εµπρόθεσµα να 

προτείνουν 2-3 δοµές του εξωτερικού στο Τµήµα Διεθνών Σχέσεων του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης.  Αλλαγές σε δοµές µετά την επιλογή θα πραγµατοποιούνται 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του φοιτητή και 

συµφωνία του/της Συντονιστή/-ριας Erasmus+ του Τµήµατος Ψυχολογίας.  Η τελική 

έγκριση του φορέα υποδοχής θα γίνει από τον/την αρµόδιο/α Συντονιστή/-ρια 

Erasmus του Τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης µετά το πέρας της 

προθεσµίας που θέτει το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων για εξεύρεση φορέα και πριν τη 

µετακίνηση του φοιτητή. 

5. Τελική προθεσµία κατάθεσης φορέα στο Τµήµα Διεθνών Σχέσεων για πρακτική 

άσκηση είναι το τέλος Ιουνίου του ακαδηµαϊκού έτους πριν τη µετακίνηση. 

6. Η µετακίνηση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο µηνών µε µέγιστη διάρκεια 

δώδεκα µηνών. 

5. Κριτήρια Επιλογής Εξερχοµένων Φοιτητών για Σπουδές µε το Πρόγραµµα 

Erasmus+ 

1. Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθµολογίας όλων των µαθηµάτων που έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς ο φοιτητής κατά τη στιγµή της αίτησης. 

2. Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθµολογίας υποχρεωτικών µαθηµάτων που έχουν ολοκληρωθεί 

επιτυχώς κατά τη στιγµή της αίτησης. 
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3. Πλήθος πιστωτικών µονάδων (ECTS) που έχουν κατοχυρωθεί κατά τη στιγµή της 

αίτησης. 

4. Εξαιρετικές ακαδηµαϊκές επιδόσεις που πιστοποιούνται από δηµοσιεύσεις σε 

επιστηµονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις εργασιών σε επιστηµονικά συνέδρια. 

5. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας του Ιδρύµατος υποδοχής. 

6. Άλλα κριτήρια που δεν αναγράφονται και συνεκτιµώνται κατά περίπτωση από 

τον/την Συντονιστή/-ρια Erasmus+ του Τµήµατος (όπως ικανοποιητικός αριθµός 

περασµένων µαθηµάτων, πιθανή παρακώλυση της οµαλής ολοκλήρωσης των 

σπουδών του φοιτητή εξαιτίας της µετακίνησης, ακύρωση συµµετοχής του στο 

πρόγραµµα Erasmus+ σε προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος χωρίς σοβαρή αιτιολογία).  

7. Η µοριοδότηση για την κατάταξη των φοιτητών/-ριών υπολογίζεται µε βάση τα 

ανωτέρω και υπολογίζεται ως εξής:  

(Γενικός Μ.Ο. Χ 1,5)+(Μ.Ο. υποχρεωτικών µαθηµάτων Χ 2.0)+(Αριθµός ECTS 

µονάδων που έχουν κατοχυρωθεί Χ 0,05)+(Παρουσιάσεις σε συνέδρια/άρθρα σε 

επιστηµονικά περιοδικά Χ 0,5 που κλιµακώνεται έως το 2,0)+(επίπεδο γλώσσας 

καλύτερο του Β2 X 1,5). 

8. Στη µοριοδότηση έχουν προτεραιότητα µε τη σειρά που αναγράφονται: 

• Διδακτορικοί/-ες φοιτητές/-ριες του Τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης 

• Μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες του Τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης  

• Φοιτητές/-ριες που συµµετέχουν για πρώτη φορά σε προγράµµατα Erasmus+. 

6. Κριτήρια Επιλογής Εξερχοµένων Φοιτητών/-ριών για Πρακτική Άσκηση µε το 

Πρόγραµµα Erasmus+. 

Τα κριτήρια και η µοριοδότηση εξερχοµένων φοιτητών/-ριών για Πρακτική Άσκηση 

είναι ίδια µε εκείνα που ακολουθούνται για µετακίνηση Σπουδών. 

Επίσης είναι δυνατή η µετακίνηση για πρακτική άσκηση φοιτητών που αποφοίτησαν 

προσφάτως υπό την προϋπόθεση πως διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα την µέρα της 

οριστικής έγκρισης της αίτησης τους.  Η µετακίνηση δύναται να πραγµατοποιηθεί το 

αργότερο ένα (1) χρόνο µετά την αποφοίτηση.  

7. Διαδικασία Μετά την Επιλογή για Σπουδές ή Πρακτική µε το Πρόγραµµα  

Erasmus+. 

1. Οι εξερχόµενοι/-ες φοιτητές/-ριες για σπουδές οφείλουν να καταθέσουν συµφωνία 

αντιστοίχισης µαθηµάτων, η οποία ελέγχεται και υπογράφεται από τον/την 

αρµόδιο/α Συντονιστή/-ρια του Τµήµατος για το πρόγραµµα Erasmus+. 
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2. Οι εξερχόµενοι/ες φοιτητές/-ριες για Πρακτική Άσκηση οφείλουν να καταθέσουν 

συµφωνία µε τον Φορέα του εξωτερικού όπου αναγράφονται σαφώς τα καθήκοντα, 

οι ώρες εργασίας και ο τρόπος επίβλεψης.  Η συµφωνία ελέγχεται και υπογράφεται 

από τον/την αρµόδιο/α Συντονιστή/-ρια του Τµήµατος για το πρόγραµµα Erasmus+. 

3. Οι φοιτητές/-ριες ακολουθούν τις οδηγίες του τµήµατος Διεθνών Σχέσεων για την 

λήψη επιχορήγησης πριν την έναρξη µετακίνησης στο εξωτερικό (δείτε προσεκτικά 

το σύνδεσµο: https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydes-

student/erasmus/xrimatodothsh). 

4. Μετά το πέρας του προγράµµατος στο εξωτερικό και κατά την επιστροφή τους στο 

Τµήµα Ψυχολογίας οι φοιτητές/-ριες προσκοµίζουν τα έγγραφα που τους δίδονται 

από το Ίδρυµα/φορέα υποδοχής µε αναφορά στα ECTS που τους έχουν πιστωθεί.  Ο 

αρµόδιος/α Συντονιστής/-ρια του Τµήµατος για το Erasmus+ ελέγχει αν ο φοιτητής 

έχει εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθµό το πρόγραµµα.  Σε περίπτωση µη 

ικανοποιητικής ολοκλήρωσης του προγράµµατος θα ζητηθεί από το φοιτητή η 

επιστροφή της επιχορήγησης.  Για το τι συνιστά ικανοποιητική ολοκλήρωση του 

προγράµµατος αποφαίνεται η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος 

Ψυχολογίας µετά από ερώτηµα του/της Συντονιστή/-ριας του προγράµµατος 

(συνήθως απόδειξη παρακολούθησης και επιτυχής ολοκλήρωση ενός ελάχιστου 

αριθµού µαθηµάτων). 

5. Κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στο Ίδρυµα υποδοχής οι φοιτητές/-ριες δεν 

µπορούν να συµµετέχουν στις εξετάσεις του Ιδρύµατος προέλευσης. 

8. Οδηγίες για την Αντιστοίχιση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). 

1. Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες του προγράµµατος ΕΡΑΣΜΟΣ+ είναι η 

µεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών µονάδων (ECTS) από το Ίδρυµα υποδοχής 

στο Ίδρυµα προέλευσης. 

2. Οι φοιτητές/-ριες έχουν την ευθύνη και υποχρέωση να προτείνουν µαθήµατα 

αντιστοίχισης.  Οι πιστωτικές µονάδες που θα δηλωθούν δεν µπορούν να 

υπερβαίνουν τις 35 ECTS ανά εξάµηνο ή 70 ECTS ανά έτος. 

3. Οι φοιτητές/-ριες έχουν το δικαίωµα αντιστοίχισης όλων των προσφερόµενων 

µαθηµάτων όπως και µαθηµάτων Ελεύθερης Επιλογής στο βαθµό που δεν τα έχουν 

ολοκληρώσει στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

4. Στόχος του Προγράµµατος Erasmus+ για σπουδές δεν είναι η αντιστοίχιση ένα-προς-

ένα µαθηµάτων αλλά η αναγνώριση και µεταφορά του γενικού φόρτου εργασίας του 

φοιτητή.  Ιδανικά, θα πρέπει να αντιστοιχηθούν περίπου 5-7 µαθήµατα του 

Ιδρύµατος προέλευσης µε ανάλογο αριθµό µαθηµάτων του Τµήµατος υποδοχής τα 
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οποία να έχουν παρόµοιο περιεχόµενο.  Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν είναι 

δυνατόν, καθώς κάθε Πανεπιστήµιο ορίζει διαφορετικό αριθµό πιστωτικών µονάδων 

ανά µάθηµα, τα οποία προσφέρει στους φοιτητές/-ριες Erasmus+.  Σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι δυνατόν να αντιστοιχηθούν περισσότερα µαθήµατα του 

εξωτερικού µε ένα µάθηµα του Ιδρύµατος προέλευσης (ή και το αντίστροφο) υπό 

την προϋπόθεση ότι τα υπό αντιστοίχιση µαθήµατα καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό την 

ύλη των µαθηµάτων του Τµήµατος Ψυχολογίας.  

5. Οι εξερχόµενοι/ες φοιτητές/-ριες οφείλουν να αποδείξουν τη συνάφεια των 

µαθηµάτων που προτείνουν µε αναφορά στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών των 

Ιδρυµάτων του εξωτερικού.  Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει οδηγός σπουδών στο 

πανεπιστήµιο εξωτερικού, οι φοιτητές/-ριες οφείλουν να επικοινωνήσουν µε 

διδάσκοντες/-ουσες του Ιδρύµατος της αλλοδαπής και να εξασφαλίσουν θεωρηµένα 

αναλυτικά περιγράµµατα των µαθηµάτων.  Σε κάθε περίπτωση, η τελική 

αντιστοίχιση εγκρίνεται από τον/την Συντονιστή/-ρια του προγράµµατος 

ΕΡΑΣΜΟΣ+ του Τµήµατος. 

9. Εισερχόµενοι Φοιτητές στο Τµήµα Ψυχολογίας µε το Πρόγραµµα Erasmus+ 

1. Το Τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης δέχεται φοιτητές/-ριες από 

Πανεπιστήµια της αλλοδαπής για σπουδές στο πλαίσιο των συµφωνιών που έχει 

συνάψει µε αυτά τα Ιδρύµατα. 

2. Το Τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι δυνατόν να δεχθεί 

φοιτητές/-ριες από Πανεπιστήµια της αλλοδαπής για Πρακτική Άσκηση.  Ωστόσο, οι 

φοιτητές/-ριες είναι υποχρεωµένοι/ες να προσκοµίσουν επιστολή αποδοχής από 

µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος Ψυχολογίας που θα αναλάβει την εποπτεία της Πρακτικής 

τους Άσκησης. 

3. Ο µέγιστος αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS) που µπορεί να κατοχυρώσουν οι 

εισερχόµενοι/ες φοιτητές/-ριες σε ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο είναι 35. 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι πιθανόν να γίνουν δεκτές αιτήσεις εισερχοµένων 

φοιτητών/-ριών και µε λιγότερες πιστωτικές µονάδες µετά από αιτιολογηµένη 

επιστολή των υποψηφίων. 

5. Οι εισερχόµενοι/ες φοιτητές/-ριες έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον καταστατικό χάρτη του προγράµµατος Erasmus+ και από τη 

Τριµερή Συµφωνία Μάθησης µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

6. Το Τµήµα Ψυχολογίας αναρτά κατάλογο µαθηµάτων που προσφέρονται στους 

εισερχόµενους/ες φοιτητές/-ριες στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους (για το επόµενο 

έτος), εκ των οποίων ορισµένα προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα.  Οι 
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εισερχόµενοι/ες φοιτητές/-ριες ενθαρρύνονται να εγγράφονται σε αυτά τα µαθήµατα 

που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. 

7. Για παρακολούθηση µαθηµάτων που δεν διδάσκονται στα Αγγλικά, οι 

εισερχόµενοι/ες φοιτητές/-ριες πρέπει να επικοινωνούν µε τον/την διδάσκοντα/-ουσα 

που είναι υπεύθυνος/η για τον τρόπο παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

φοιτητών/-ριών στο µάθηµα.  

 

Άρθρο 9ο: Ακαδηµαϊκοί Επισκέπτες 

1. Την ιδιότητα του ακαδηµαϊκού επισκέπτη κατέχουν οι επιστήµονες οι οποίοι 

επισκέπτονται το Τµήµα κατόπιν πρόσκλησης από το Τµήµα ή κάποιο µέλος ΔΕΠ και 

παραµένουν συνεχώς για διάστηµα µεγαλύτερο των 10 ηµερών.  Στο διάστηµα της 

παραµονής τους συµµετέχουν σε δραστηριότητες του Τµήµατος (εκπαιδευτικές, 

ερευνητικές) ενισχύοντας την ποιότητα του παραγόµενου έργου του Τµήµατος και 

συµβάλλοντας στη ζητούµενη αύξηση της εξωστρέφειάς του. 

2. Κατά την παραµονή τους στο Τµήµα τους παρέχεται η «ταυτότητα» του ακαδηµαϊκού 

επισκέπτη διασφαλίζοντας τους έτσι µια σειρά από παροχές, όπως γραφείο, πρόσβαση 

στη βιβλιοθήκη και µια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

3. Ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση να τηρεί θέµατα εσωτερικού κανονισµού του ΠΚ και 

να επιδεικνύει ακαδηµαϊκή συµπεριφορά.  

 

Άρθρο 10ο: Πρακτική Άσκηση (ΠΑ)	

1. Στόχοι 

Στόχος της ΠΑ είναι η γνωριµία των προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος 

Ψυχολογίας µε τοµείς της επικείµενης επαγγελµατικής δράσης τους.  Μέσω της ΠΑ δίνεται η 

δυνατότητα στους φοιτητές να παρατηρήσουν, να ευαισθητοποιηθούν, να προβληµατισθούν 

και να εµπλακούν προσωπικά στη θεώρηση/αναθεώρηση θέσεων και προσεγγίσεων που 

διδάχθηκαν και επεξεργάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.  Με τον τρόπο αυτό 

µπαίνουν οι βάσεις για την ανάπτυξη και την κριτική ανασκόπηση ιδεών, θέσεων και 

πράξεων σχετικά µε τη θέση της Επιστήµης της Ψυχολογίας στην κοινωνία. Η ΠΑ 

αποσκοπεί στην κατανόηση της σύνδεσης θεωρητικής γνώσης και εµπειρικής 

πραγµατικότητας καθώς και στην εξοικείωση µε το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις 

του επαγγελµατικού χώρου. 

2. Δεοντολογία 

Οι ασκούµενοι φοιτητές δεσµεύονται στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας όπως 

ορίζεται από τον Σ.Ε.Ψ. και τον Κώδικα Δεοντολογίας της εκάστοτε δοµής και απόλυτης 
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εχεµύθειας σχετικά µε τους ωφελούµενους και γενικότερα µε ό,τι συµβαίνει στον φορέα 

εκπόνησης της ΠΑ.  Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας, οι κλινικοί ή οι 

ακαδηµαϊκοί επόπτες ενηµερώνουν τον ΕΥ της ΠΑ, ο οποίος µε τη σειρά του ενηµερώνει 

την Επιτροπή ΠΑ που έχει την τελική ευθύνη για τις κυρώσεις. 

3. Άλλα Ζητήµατα Πρακτικής Άσκησης 

Η συγκρότηση της Επιτροπής ΠΑ και οι αρµοδιότητες της, οι φορείς υλοποίησης της 

ΠΑ, τα ακαδηµαϊκά χαρακτηριστικά της ΠΑ, οι περίοδοι υλοποίησης, καθώς και όλα τα 

επιµέρους στοιχεία της διαδικασίας (υποβολή αιτήσεων, επιλογή και τοποθέτηση αιτούντων, 

ενστάσεις και τελική επιλογή αιτούντων, υλοποίηση, καθηκοντολόγιο φοιτητών, απουσίες 

και κυρώσεις, ολοκλήρωση της ΠΑ και αξιολόγηση της) καθώς και ζητήµατα εποπτείας, 

πιθανής ηµερήσιας αποζηµίωσης και ασφαλιστικής κάλυψης, ενδεχόµενοι περιορισµοί και ο 

ρόλος του κεντρικού γραφείου ΠΑ του ΠΚ παρουσιάζονται σε αναλυτικό κείµενο που φέρει 

τον τίτλο "Κανονισµός ΠΑ προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος Ψυχολογίας". 

 

Άρθρο 11ο: Πτυχιακή Εργασία 

1. Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας είναι προαιρετική για τους εισαχθέντες από το 

Ακαδηµαϊκό Έτος εισαγωγής 2013-2014.  

2. Η πτυχιακή εργασία, πρέπει να είναι απαραιτήτως ερευνητική.  Όσοι φοιτητές δεν 

επιλέξουν πτυχιακή εργασία θα πρέπει να καλύψουν τα αντίστοιχα ECTS από 

επιλεγόµενα µαθήµατα του Τµήµατος Ψυχολογίας.  

3. Αιτήσεις εκπόνησης πτυχιακών εργασιών υποβάλλονται ατοµικά από φοιτητές που 

βρίσκονται στο 7ο εξάµηνο φοίτησης και οι οποίοι έχουν απαραιτήτως περάσει 

τουλάχιστον 17 Υποχρεωτικά µαθήµατα (στα οποία συµπεριλαµβάνονται απαραιτήτως 

η Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήµες και η Στατιστική Ι) 

και οπωσδήποτε τα µαθήµατα του επιστηµονικού πεδίου στο οποίο προτίθενται να 

εκπονήσουν την πτυχιακή τους.  Πέραν αυτού οι διδάσκοντες δύνανται να θέτουν 

επιπρόσθετα κριτήρια επιλογής.  Η διαδικασία δήλωσης της Πτυχιακής εργασίας 

περιγράφεται στην ανακοίνωση των δηλώσεων κάθε εξαµήνου. 

4. Ουδείς καθηγητής µπορεί να αναλάβει την επίβλεψη περισσότερων των 10 πτυχιακών 

εργασιών.  Ο αριθµός αυτός ενδέχεται να αναθεωρείται κατά την έναρξη κάθε 

Ακαδηµαϊκού Έτους.   

5. Ελάχιστος χρόνος για την εκπόνηση Ερευνητικής Πτυχιακής Εργασίας (2) δύο 

Ακαδηµαϊκά Εξάµηνα και µέγιστος χρόνος (4) τέσσερα Ακαδηµαϊκά Εξάµηνα.  
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6. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης διακοπής της διαδικασίας εκπόνησης της πτυχιακής 

εργασίας ή της µη ολοκλήρωσης της στον προβλεπόµενο χρόνο, ο φοιτητής χάνει το 

δικαίωµα να δηλώσει εκ νέου πτυχιακή µε τον ίδιο ή άλλο διδάσκοντα.  

7. Εφόσον η Πτυχιακή Εργασία απαιτεί µέσα έρευνας που δεν είναι διαθέσιµα στο Τµήµα 

Ψυχολογίας, ή δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιµες θέσεις εποπτείας πτυχιακών εργασιών 

από τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, τότε να δίδεται η δυνατότητα στους 

ενδιαφερόµενους φοιτητές να εκπονούν την Πτυχιακή τους Εργασία µε δύο επόπτες: 

ερευνητικό επόπτη από άλλο Τµήµα του Π.Κ. και ακαδηµαϊκό επόπτη από το Τµήµα 

Ψυχολογίας.  Οι προϋποθέσεις που θέτει το Τµήµα Ψυχολογίας για την εκπόνηση 

Πτυχιακής Εργασίας ισχύουν κανονικά ανεξάρτητα µε το Τµήµα στο οποίο απευθύνεται 

ο φοιτητής. 

8. Η έκταση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 µε 80 σελίδες 

ανάλογα µε τη φύση της (ερευνητική ή βιβλιογραφική) στην ολοκληρωµένη µορφή της 

(τυπωµένη σε Α4 µε διάστιχο 1.5 και µε µέγεθος γραµµατοσειράς 12 στιγµών)  

9. Κριτήρια αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας αποτελούν:  

• Ο βαθµός πρωτοτυπίας και δυσκολίας του θέµατος. 

• Η σωστή µορφή και δοµή της εργασίας.  

• Η σωστή χρήση και αναγραφή της βιβλιογραφίας.  

• Η εσωτερική συγκρότηση και συνοχή της εργασίας.  

• Η σαφήνεια των στόχων, της µεθοδολογίας και των συµπερασµάτων. 

• Η αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και σύγχρονης βιβλιογραφίας.  

• Η σύνδεση συµπερασµάτων µε θεωρητικά ζητήµατα.  

• Η σωστή µεθοδολογική προσέγγιση και ο ερευνητικός σχεδιασµός της έρευνας (σε 

ερευνητικές εργασίες). 

• Η σωστή χρήση των στατιστικών κριτηρίων, όπου απαιτείται, για την επεξεργασία 

των δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί. 

9. Μορφή εξωφύλλου - στη σελίδα του εξωφύλλου αναγράφονται κατά σειρά:  

• Ίδρυµα -Σχολή - Τµήµα  

• Τίτλος πτυχιακής εργασίας  

• Ονοµατεπώνυµο φοιτητή  

• Ονοµατεπώνυµο και τίτλος ή ιδιότητα Επιβλέποντα  

• Τόπος - χρονολογία  

10. Δοµή πτυχιακής εργασίας  

10.1 Η δοµή της πτυχιακής εργασίας διαφοροποιείται κατά περίσταση -ανάλογα µε το 

υπό εξέταση θέµα- και γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπεύθυνου καθηγητή 

του µαθήµατος, στο γνωστικό αντικείµενο του οποίου εντάσσεται θεµατολογικά η 
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πτυχιακή εργασία, χωρίς εντούτοις να αποκλίνει η τελική δόµηση της εργασίας από 

τα διεθνώς αποδεκτά και ισχύοντα για επιστηµονικές εργασίες [περιεχόµενα, 

εισαγωγή, υλικά και µέθοδοι/µεθοδολογία, αποτελέσµατα, συζήτηση, 

βιβλιογραφία, περίληψη, abstract, παράρτηµα και σε γενικές γραµµές η δοµή θα 

πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του APA (Δείτε και σχετικό Οδηγό Συγγραφής 

Διπλωµατικών Εργασιών που είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο του Τµήµατος)]. 

11. Βιβλιογραφία  

11.1 Η χρήση της βιβλιογραφίας, τόσο εντός κειµένου όσο και στο τέλος της εργασίας, 

θα γίνεται σύµφωνα µε το σύστηµα APA (Δείτε και σχετικό Οδηγό Συγγραφής 

Διπλωµατικών Εργασιών που βρίσκεται αναρτηµένος στον ιστότοπο του 

Τµήµατος). 

12. Η κατάθεση βαθµολογίας για πτυχιακές εργασίες γίνεται στο χρονικό πλαίσιο που έχει 

προσδιοριστεί στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού.  

13. Ο έλεγχος των πτυχιακών εργασιών γίνεται από τον επιβλέποντα ή τους επιβλέποντες 

(εφόσον το επιβάλλει η φύση της εργασίας).  

14. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο επιβλέποντες (ακαδηµαϊκός και ερευνητικός επόπτης) 

ο βαθµός δίδεται από τον ερευνητικό επόπτη µε τη σύµφωνη γνώµη του ακαδηµαϊκού 

επόπτη.  Η βαθµολογία κυµαίνεται από µηδέν (0) έως δέκα (10) µε ελάχιστη διαβάθµιση 

τη µισή µονάδα.   

15. Επιλεγµένες πτυχιακές µπορούν να παρουσιαστούν µπροστά σε ακροατήριο σε ειδικές 

εκδηλώσεις που έχουν τη µορφή ηµερίδας ή ακόµη θα µπορούν να δηµοσιεύονται 

διασκευασµένες στο περιοδικό του Τµήµατος «Ελεύθερνα», εφόσον πληρούν κάποιες 

προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 12ο: Πτυχίο και Παράρτηµα Διπλώµατος 

1. Για την απόκτηση πτυχίου πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

1.1 Εγγραφή στο Τµήµα και παρακολούθηση µαθηµάτων για τουλάχιστον οκτώ (8) 

εξάµηνα. 

1.2 Συµπλήρωση τουλάχιστον 240 ECTS µονάδων συνολικά µε βάση το τι ισχύει 

διεθνώς για τετραετή προγράµµατα σπουδών. 

1.3 Επιτυχή ολοκλήρωση όλων των υποχρεωτικών µαθηµάτων καθώς και του 

προβλεπόµενου αριθµού κατ’ επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων (εργαστηρίων, 

εργαστηριακών µαθηµάτων και σεµιναρίων). 

1.4 Επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης 

1.5 Γενικότερα όµως για την απόκτηση πτυχίου εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις του 

κανονισµού σπουδών που ίσχυε κατά το έτος πρώτης εγγραφής του φοιτητή στο 
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Τµήµα Ψυχολογίας εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικά µέσω µεταβατικών 

διατάξεων. 

2. Για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί όλων των 

µαθηµάτων που απαιτούνται για λήψη του πτυχίου. 

3. Ο τρόπος υπολογισµού του βαθµού του πτυχίου, ως τίτλου σπουδών, καθώς και ο 

τρόπος χαρακτηρισµού της συνολικής επίδοσης του φοιτητή σε αυτό καθορίζεται από 

την κείµενη νοµοθεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται από τις αποφάσεις των Οργάνων 

Διοίκησης του ΠΚ.   

4. Εάν ένας φοιτητής έχει βαθµολογηθεί σε περισσότερα κατ’ επιλογήν µαθήµατα από όσα 

αντιστοιχούν στον απαιτούµενο ελάχιστο αριθµό ECTS µονάδων για την λήψη του 

πτυχίου, µπορεί να µην συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθµού πτυχίου, τους 

βαθµούς ενός αριθµού κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων µε την προϋπόθεση, ότι 

ο αριθµός των ECTS µονάδων που αντιστοιχούν στα αποµένοντα µαθήµατα είναι 

τουλάχιστον ίσος µε τον απαιτούµενο για την λήψη του πτυχίου. 

5. Το σύνολο των µαθηµάτων (είτε υπολογίζονται στον βαθµό πτυχίου είτε όχι) 

αποτυπώνονται στο Παράρτηµα Διπλώµατος. 

5.1 Το Παράρτηµα Διπλώµατος (Diploma Supplement - DS) είναι επεξηγηµατικό 

κείµενο που παρέχει κρίσιµες πληροφορίες που αφορούν τη φύση, το επίπεδο, το 

υπόβαθρο, το πλαίσιο εκπαίδευσης και το περιεχόµενο σπουδών του φοιτητή αλλά 

σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά το πτυχίο και δεν εγγυάται αναγνώριση τίτλου 

σπουδών. 

5.2 Η έκδοση Παραρτήµατος Διπλώµατος (άπαξ) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

αποτελεί υποχρέωση του Τµήµατος Ψυχολογίας.  

6. Η κλίµακα βαθµολογίας στα πτυχία έχει ως εξής:  

• 8,5 (οκτώ και µισό) έως 10 (δέκα): Άριστα 

• 6,5 (έξι και µισό) έως 8,49 (οκτώ και σαράντα εννέα): Λίαν καλώς 

• 5 (πέντε) έως 6,49 (έξι και σαράντα εννέα): Καλώς 

7. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, ορκίζονται ενώπιον των 

πανεπιστηµιακών αρχών σε καθορισµένες ηµεροµηνίες υποδηλώνοντας την προσήλωσή 

τους στην επιστήµη και τις αρχές που διδάχθηκαν στο Τµήµα. 

8. Το τελετουργικό ορκωµοσίας και απονοµής τίτλων σπουδών περιγράφονται στον 

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Ιδρύµατος.   

 

Άρθρο 13ο: Εργαστήρια 

1. Τα Εργαστήρια αποτελούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές µονάδες µε µεγαλύτερη 

εξειδίκευση σε επιµέρους επιστηµονικά πεδία του Τµήµατος Ψυχολογίας. 
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2. Το πλαίσιο λειτουργίας τους αποτυπώνεται σε σχετικά Φ.Ε.Κ.  Κάθε Εργαστήριο 

υποχρεούται στη δηµιουργία ενός πλήρως µηχανογραφηµένου καταλόγου του 

εργαστηριακού εξοπλισµού που διαθέτει. 

 

Άρθρο 14ο: Έρευνα 

1. Κάθε µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος είναι ελεύθερο να κάνει έρευνα είτε µέσα από τις 

ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος, οι οποίες χρηµατοδοτούνται από τον 

τακτικό προϋπολογισµό και τον προϋπολογισµό Δ.Ε., είτε µέσα από συγκεκριµένα 

ερευνητικά προγράµµατα, των οποίων η χρηµατοδότηση γίνεται από άλλες πηγές. 

2. Τα µέλη ΔΕΠ καταθέτουν τις προτάσεις τους στην επιτροπή ερευνητικής δεοντολογίας 

του Τµήµατος εκτός και αν έχουν λάβει σχετική άδεια από αλλού [για παράδειγµα από 

την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας και Έρευνας του Πανεπιστηµίου (Ε.Η.Δ.Ε.)]. 

3. Η έρευνα που χρηµατοδοτείται από άλλες πηγές, πλην του Πανεπιστηµίου, ακολουθεί 

τον κανονισµό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

4. Η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών προγραµµάτων πρέπει να περιέχει 

οπωσδήποτε τη διεύθυνση του Τµήµατος. 

 

Άρθρο 15ο: Πλαίσιο Λειτουργίας Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας 

1. Ο Ρόλος της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας 

Η Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας αποτελεί επιτροπή του Τµήµατος και ο ρόλος 

της συνίσταται στην εκπαίδευση των φοιτητών σε θέµατα δεοντολογίας της έρευνας µε 

έµφαση στην εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών. 

2. Σύνθεση της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας 

α. Η σύνθεση της Επιτροπής πρέπει να εγγυάται την απαραίτητη σφαιρική εξέταση και 

αξιολόγηση των επιστηµονικών, νοµικών και ηθικών ζητηµάτων που προκύπτουν 

στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς και την ανεξαρτησία της κρίσης της Επιτροπής από 

προκαταλήψεις και αθέµιτες επιρροές.   

β. Η Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά µέλη.  

γ. Ένα από τα τακτικά µέλη της Επιτροπής εκτελεί χρέη Προέδρου. 

δ. Η σύνθεση της Επιτροπής πρέπει να είναι κατά το δυνατόν η πλέον 

αντιπροσωπευτική των επιµέρους κλάδων της επιστήµης της Ψυχολογίας. 

ε. Τα µέλη της Επιτροπής δεν ορίζονται ex officio αλλά µε γνώµονα το ενδιαφέρον 

τους, την ερευνητική τους εµπειρία ή την εξοικείωσή τους µε θέµατα ηθικής και 

δεοντολογίας της έρευνας (π.χ. µεταπτυχιακές σπουδές).  
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στ. Τα ονόµατα και οι ιδιότητες των µελών της Επιτροπής είναι διαθέσιµα σε κάθε 

ερευνητή, πηγή χρηµατοδότησης ερευνών ή αρµόδια αρχή που θα τα ζητήσει και 

είναι αναρτηµένα στον ιστότοπο του Τµήµατος Ψυχολογίας.  

3. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας 

α. Η Επιτροπή δέχεται αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους. 

β. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά την πρώτη εβδοµάδα των µηνών Νοεµβρίου, 

Μαρτίου και Μαΐου µετά από πρόσκληση που απευθύνει ο/η Πρόεδρος στα µέλη της 

και εφόσον έχουν προκύψει θέµατα της αρµοδιότητας της Επιτροπής. 

γ. Έκτακτες συνεδριάσεις διενεργούνται κατά περίπτωση. 

δ. Στις συνεδριάσεις µπορούν να συµµετέχουν συµβουλευτικά και µέλη εξειδικευµένων 

επιστηµονικών περιοχών από το Πανεπιστήµιο ή εκτός, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

ε. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του/της Προέδρου. 

4. Αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας 

α. Η Επιτροπή αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της, αφού 

καταβληθεί κάθε προσπάθεια για επίτευξη οµοφωνίας. 

β. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ερευνητές να καταθέσουν σε αυτή 

συµπληρωµατικά έγγραφα ή και να ζητήσει την αυτοπρόσωπη παρουσία τους για 

την παροχή διευκρινίσεων πριν λάβει την απόφασή της. 

γ. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αιτιολογηµένες και γνωστοποιούνται γραπτώς 

στους ενδιαφεροµένους εντός δύο εβδοµάδων από την ηµεροµηνία έγκρισης της 

αίτησης από την Επιτροπή.  

δ. Στις αποφάσεις της Επιτροπής δεν συµµετέχει µέλος της Επιτροπής ή άµεσος 

συνεργάτης του στις περιπτώσεις που αξιολογείται δικό του ερευνητικό πρωτόκολλο. 

 

Άρθρο 16ο: Δεοντολογικά Ζητήµατα - Αντιγραφή - Λογοκλοπή  

1. H λογοκλοπή και η ιδιοποίηση ξένων επιτευγµάτων θεωρείται σοβαρό ακαδηµαϊκό και 

πειθαρχικό παράπτωµα καθώς παραβιάζει βασικές αρχές επιστηµονικής δεοντολογίας 

και της ηθικής γενικότερα. 

2. Λογοκλοπή θεωρείται α) η αντιγραφή ή η χρησιµοποίηση ολόκληρης ή µέρους εργασίας 

άλλου/ης συγγραφέα, δηµοσιευµένης ή µη, χωρίς τη δέουσα αναφορά, όπως ορίζεται 

από τα διεθνή συστήµατα τεκµηρίωσης (π.χ. APA), β) η επανάληψη µέρους εργασίας η 

οποία έχει κατατεθεί από την/τον υποψήφια/ο στο παρελθόν στο ίδιο ή σε άλλο µάθηµα 

και έχει αξιολογηθεί, χωρίς αυτό να προσδιοριστεί και να γνωστοποιηθεί ρητώς, και γ) η 

παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκµηρίωσης χωρίς σχετική αναφορά.  

3. Το Τµήµα Ψυχολογίας έχει υιοθετήσει σχετικό κείµενο µέσω του οποίου δεσµεύεται να 

προσπαθήσει να εµπνεύσει στους φοιτητές του να ακολουθήσουν τους σχετικούς 
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κανόνες ακαδηµαϊκής δεοντολογίας και ταυτόχρονα θεσπίζει τις κατάλληλες κυρώσεις 

σε περιπτώσεις  παραβίασής τους. 

4. Σε περίπτωση προσχεδιασµένης αντιγραφής/ λογοκλοπής κατά τη διάρκεια γραπτών 

εξετάσεων ή εργασιών ή σε περιπτώσεις πλαστογραφίας ή πλαστοπροσωπίας 

ενηµερώνεται ο/η Πρόεδρος και συγκροτείται µε εντολή του/της Προέδρου επιτροπή 

από δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π., στην οποία δύναται να παρευρίσκεται και ένας εκπρόσωπος 

του Δ.Σ. του Φοιτητικού Συλλόγου µε τη µορφή παρατηρητή.  Η επιτροπή εισηγείται 

πόρισµα προς τη Σ.Τ.  Στη συνεδρίαση της Σ.Τ. προσκαλούνται ο καταγγελλόµενος 

φοιτητής και ο καταγγέλλων διδάσκων και ακολουθείται η προβλεπόµενη από τον 

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας (ΕΣΚΑΛ) του Πανεπιστηµίου Κρήτης διαδικασία.  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό αυτό "η ανώτατη επιβαλλόµενη κύρωση 

είναι αποκλεισµός από δύο εξεταστικές περιόδους, ο υπολογισµός των οποίων αρχίζει 

µετά την σχετική απόφαση της Συγκλήτου".  Εποµένως σύµφωνα µε τον παρόντα 

κανονισµό δύναται να επιβληθεί στον φοιτητή µία από τις κατωτέρω ποινές: 

- Γραπτή επίπληξη. 

- Στέρηση συµµετοχής στις εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων µαθηµάτων. 

- Στέρηση συµµετοχής σε µία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους. 

5. Σε περίπτωση κύρωσης η εισήγηση της Σ.Τ. διαβιβάζεται στη Σύγκλητο, η οποία 

λαµβάνει την τελική απόφαση.  Ο ελεγχόµενος πειθαρχικά φοιτητής καλείται να 

εµφανιστεί ενώπιον της Συγκλήτου για απολογία.  Αν αρνηθεί να παρασταθεί η επιβολή 

πειθαρχικής ποινής γίνεται ερήµην του.  Ο υπολογισµός της ποινής αρχίζει µετά την 

σχετική επικύρωση σε επίπεδο Συγκλήτου. 

6. Οποιοδήποτε µέλος ∆.Ε.Π., καθώς και το λοιπό µόνιµο ή έκτακτο ακαδηµαϊκό 

προσωπικό του Τµήµατος, αλλά και προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές και 

υποψήφιοι διδάκτορες που κατηγορούνται για παραπτώµατα αντιγραφής ή λογοκλοπής 

και γενικότερα κάθε παράβασης των διατάξεων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας κατά τη 

συγγραφή εργασιών στα πλαίσια των µαθηµάτων, την εκπόνηση της διπλωµατικής 

εργασίας ή τη δηµοσίευση επιστηµονικής εργασίας, παραπέµπονται αρχικά στην 

πειθαρχική επιτροπή του Τµήµατος, η οποία ορίζεται από τη Σ.Τ., και στη συνέχεια 

στην πειθαρχική επιτροπή του Πανεπιστηµίου, η οποία επιβάλλει κυρώσεις σύµφωνα µε 

τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

7. Οποιαδήποτε εργασία φοιτητή/-ριας είναι προϊόν λογοκλοπής βαθµολογείται µε µηδέν 

(0). 

8. Φοιτητές για τους οποίους έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής κύρωσης, δεν αποκτούν 

το πτυχίο τους µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
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Άρθρο 17ο: Η Πολιτική Ποιότητας του Τµήµατος Ψυχολογίας και οι 

Διαδικασίες Αξιολόγησης  

1. Το Τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχει υιοθετήσει µια πολιτική 

ποιότητας που είναι εναρµονισµένη µε την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης και µε τη σχετική νοµοθεσία της ελληνικής Πολιτείας.  Οι στρατηγικοί στόχοι 

που συνδέονται µε την πολιτική ποιότητας και η διαδικασία επίτευξής τους αποτελούν 

σηµείο αναφοράς για όλες τις λειτουργίες του Τµήµατος.  Στο Τµήµα Ψυχολογίας 

ακολουθούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης των υποδοµών, του προσωπικού, του 

Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών, της ποιότητας της διδασκαλίας και της 

έρευνας που έχουν θεσµοθετηθεί στο Πανεπιστήµιο Κρήτης µε απώτερο στόχο τη 

εκπαίδευση νέων επιστηµόνων, οι οποίοι να διαθέτουν διεπιστηµονικές ικανότητες και 

δεξιότητες όπως αυτές απορρέουν από τις συνεχείς εξελίξεις στο πεδίο της Ψυχολογίας 

και να τηρούν τις αρχές της επιστηµονικής δεοντολογίας και της κοινωνικής 

λογοδοσίας. 

2. Η ΟΜΕΑ του Τµήµατος Ψυχολογίας συµµετέχει στη συλλογή και την κατάθεση 

στοιχείων στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστηµα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) 

της ΑΔΙΠ.  Επίσης, η ΟΜΕΑ εξετάζει τα δεδοµένα από τα απογραφικά δελτία που 

έχουν καταθέσει στην σχετική πλατφόρµα της ΜΟΔΙΠ τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος 

σχετικά µε το διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο τους, τις αξιολογήσεις των 

µαθηµάτων από τους φοιτητές και τις αξιολογήσεις του προγράµµατος προπτυχιακών 

σπουδών από τους αποφοίτους του Τµήµατος.  Στη βάση της ανάλυσης του συνόλου 

αυτών των δεδοµένων διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του 

διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τµήµατος Ψυχολογίας, των 

υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών.  Αυτές οι προτάσεις προωθούνται  στις 

αρµόδιες Επιτροπές του Τµήµατος και εξετάζονται στην Σ.Τ. 

3. Η ΟΜΕΑ του Τµήµατος συνεδριάζει τακτικά στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου 

και εκτάκτως όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο για τον έλεγχο των διαδικασιών διασφάλισης 

ποιότητας.     

 

Άρθρο 18ο: Ασφάλεια και Υγεία 

Το Τµήµα διαθέτει Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας.  Στόχος αυτής είναι η ενηµέρωση 

του προσωπικού, των φοιτητών/ -ριών και όσων κάνουν χρήση των χώρων του Τµήµατος – 

Πανεπιστηµίου στα θέµατα αυτά. στα θέµατα αυτά.  Η επιτροπή είναι τριµελής και τα µέλη 

της επιτροπής ορίζονται από τον/την εκάστοτε πρόεδρο του τµήµατος. 

Ορισµένες από τις βασικότερες αρµοδιότητες της Επιτροπής Ασφάλειας είναι: 
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1. Η συνεργασία της επιτροπής του Τµήµατος µε τους αρµόδιους φορείς του 

Πανεπιστηµίου ώστε να υπάρχει συστηµατικός έλεγχος, εποπτεία συντονισµός και 

µέριµνα σε θέµατα ασφάλειας και υγείας στους χώρους του Τµήµατος. 

2. Η συνεργασία µε τις άλλες επιτροπές ασφάλειας των Τµηµάτων της Σχολής ώστε να 

επιδιωχθεί µία κοινή προσέγγιση στην ενηµέρωση και αντιµετώπιση των 

προβληµάτων.  

3. Η µέριµνα για την ανάρτηση σχετικών ενηµερωτικών εγγράφων σε εµφανή / εύκολα 

προσβάσιµα για τους φοιτητές σηµεία: όπως: α) σε ειδική θέση στον Πίνακα 

ανακοινώσεων απέναντι από την Γραµµατεία του Τµήµατος β) στον ιστότοπο του 

Τµήµατος.  Από εκεί οι φοιτητές/-ριες µπορούν να ενηµερώνονται σχετικά µε τις 

ενέργειες που θα πρέπει ακολουθούνται σε καταστάσεις κρίσεων (π.χ., σεισµός, φωτιά) 

και να βρουν επιπλέον πληροφορίες (µέσα από σχετικά links) σε θέµατα ασφάλειας και 

υγείας στο Τµήµα/Πανεπιστήµιο.   

4. Η διοργάνωση σχετικών µε τα θέµατα αυτά ενηµερωτικών εκδηλώσεων - σε τακτή 

ηµεροµηνία (π.χ. στην εκδήλωση καλωσορίσµατος των πρωτοετών) µε στόχο την 

ευαισθητοποίηση του συνόλου των φοιτητών του Τµήµατος και τη σταδιακή παγίωση 

στη συνείδησή τους της σπουδαιότητας για ουσιαστική και έγκαιρη ενηµέρωση στα 

θέµατα αυτά.   

 

Άρθρο 19ο: Έλεγχος και Υλοποίηση Κανονισµού 

1. Το Τµήµα φροντίζει για την επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού 

Προπτυχιακών Σπουδών και ενηµερώνει τον ιστότοπο του µε τις Υποχρεώσεις Πτυχίου 

κάθε έτους εισαγωγής. 

2. Η εποπτεία της υλοποίησης του κανονισµού αυτού είναι αρµοδιότητα του/της Πρόεδρου 

του Τµήµατος και η τήρησή του αφορά όλα τα µέλη του Τµήµατος. 

 

Άρθρο 20ο: Μεταβατικές & Διευκρινιστικές Διατάξεις 

1. Με την αναµόρφωση του παρόντος Κανονισµού παύει οριστικά η εφαρµογή όλων των 

προηγούµενων Κανονισµών που ίσχυσαν στο παρελθόν. 

2. Οι φοιτητές προγενέστερων προγραµµάτων σπουδών, οι οποίοι οφείλουν Υποχρεωτικά 

µαθήµατα τα οποία µε την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών που ισχύει από το 

2008 και εξής χαρακτηρίζονται ως προαπαιτούµενα, θα εξετάζονται σε αυτά κατά τις 

εξεταστικές περιόδους, µε τις ιδιότητες του προγράµµατος σπουδών που εισήχθησαν 

(δηλαδή χωρίς προαπαιτούµενα).  
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3. Οι φοιτητές που χρωστούν υποχρεωτικό µάθηµα, που δεν προσφέρεται πλέον στο 

Τµήµα, απευθύνονται στη Γραµµατεία και αιτούνται την αντικατάσταση του µαθήµατος 

που οφείλουν από το παλαιότερο Πρόγραµµα µε αντίστοιχο που θα του υποδείξει η 

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών ώστε να καλυφθούν οι υποχρεώσεις του για τη λήψη 

πτυχίου. 
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