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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/synergazomenaidrymata/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.
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 Μαΐου 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.
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+.
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 Erasmus+ 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-προςένα 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 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

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.

