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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
TMHMA ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Παν/πολη Ζωγράφου,
Αθήνα, Τ.Κ. 157 03

email:
secr@psych.uoa.gr

Αθήνα, 25/11/2022
Αρ. Πρωτ. 351

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ CIVIS
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 06/12/2022

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα έντεκα (11) πλέον Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια που συναποτελούν το πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS-
«Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
“EUROPEAN UNIVERSITY”, η οποία αποτελεί δράση του προγράμματος Erasmus+. Τα Πανεπιστήμια στα οποία
μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας για το ακαδ. έτος
2023-2024 είναι τα ακόλουθα: το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας, Aix Marseille Université, (Aix-en-Provence
και Μασσαλία, Γαλλία), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles
(Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι,
Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη,
Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το
Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία), το Eberhard -Karls- Universität
Tübingen (Tübingen, Γερμανία) και τo Πανεπιστήμιο του Salzburg, Paris Lodron Universität Salzburg
(Salzburg, Αυστρία).

Για το Τμήμα Ψυχολογίας, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του προγράμματος CIVIS είναι η Καθηγήτρια κ. Χρυσή
Χατζηχρήστου σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Πήλιο – Δημήτρη Σταύρου.

Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να
μεταβούν σε όλα τα ανωτέρω Πανεπιστήμια, για ένα (1) από τα δύο (2) εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους
2023-24.

Στην ιστοσελίδα του CIVIS https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia υπάρχει παραπομπή στην
ιστοσελίδα κάθε συνεργαζόμενου πανεπιστημίου. Αναλυτικές πληροφορίες για τις Σχολές και τα Τμήματά
τους, τα προγράμματα σπουδών καθώς και τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων στο συγκεκριμένο Τμήμα
(δηλ. αν είναι η γλώσσα της χώρας ή/και η αγγλική για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+/CIVIS και το
απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας), καθώς και τις προϋποθέσεις κάθε Ιδρύματος για την αποδοχή
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φοιτητών ERASMUS+/CIVIS (θέσεις, κύκλο σπουδών κ.α.) περιλαμβάνονται στον πίνακα Συνεργαζόμενων
Πανεπιστημίων CIVIS.

Πληροφορίες για την επικοινωνία με τους υπεύθυνους στα αντίστοιχα τμήματα των Ιδρυμάτων CIVIS
περιλαμβάνονται στον πίνακα «Στοιχεία Επικοινωνίας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων CIVIS» στην
ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html

Η Προκήρυξη του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο:
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html
Η προθεσμία υποβολής των προηγούμενων δικαιολογητικών για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες του
Τμήματος Ψυχολογίας είναι την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών /τριών στο πρόγραμμα Erasmus+
για τα Πανεπιστήμια CIVIS

• Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών
τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση.

• Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίῳ, έχουν δικαίωμα
συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30
Πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το
πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και, αντίστοιχα, αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.

• Οι φοιτητές πρέπει να έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας, τουλάχιστον, Β2 για τη γλώσσα διδασκαλίας των
προσφερόμενων μαθημάτων του Πανεπιστημίου υποδοχής για τους εισερχόμενους φοιτητές
Erasmus+/CIVIS. Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή του
αντίστοιχου διπλώματος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Φοιτητές που δεν έχουν το
αντίστοιχο δίπλωμα γλωσσομάθειας όταν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Τμήμα τους δεν είναι
επιλέξιμοι. Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά είναι αυτά τα οποία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ).

Επισημαίνεται η απαιτούμενη προσοχή των ενδιαφερόμενων φοιτητών/τριών στα εξής:

 Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο πρόγραμμα, πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία ανάμεσα στα
στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης και τα συνοδευτικά έντυπα-δικαιολογητικά που θα σταλούν μέσω e-
mail στη Γραμματεία του Τμήματος.

 Πριν επιλέξουν τα ιδρύματα, στα οποία επιθυμούν να μετακινηθούν, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές
καλούνται να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων για τα οποία ενδιαφέρονται και να
ενημερωθούν σχετικά με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στους φοιτητές και φοιτήτριες
Erasmus+ (international students) και τη γλώσσα διδασκαλίας. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να
εξετάσουν τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων αυτών συγκριτικά προς το πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, με σκοπό να μπορούν να αναγνωρίσουν, μετά την
επιστροφή τους, έναν επαρκή αριθμό μαθημάτων που θα έχουν κατοχυρωθεί, δηλαδή, στα οποία
εξετάστηκαν με επιτυχία στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.
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Κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών ERASMUS+/CIVIS του Τμήματος Ψυχολογίας
Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται κατά προτεραιότητα, κατόπιν μοριοδότησης, με τα εξής κριτήρια :

 Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία
εξεταστική περίοδο έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+/CIVIS .

 Ποσοστό μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση
Erasmus+/CIVIS.

 Έτος φοίτησης κατά τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+/CIVIS.
 Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή

ανώτερου).
 Επίπεδο γνώσης σε δεύτερη ξένη γλώσσα (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Επιλογή φοιτητών ERASMUS+/CIVIS

1. Η διαδικασία της επιλογής των φοιτητών γίνεται από κάθε Τμήμα, με συνεργασία των ακαδημαϊκών
υπευθύνων και των αρμοδίων υπαλλήλων για το Erasmus+/CIVIS στη Γραμματεία.
Αφού εξεταστούν τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί στη Γραμματεία, οι φοιτητές
μοριοδοτούνται και καταγράφονται με σειρά κατάταξης σε ένα φύλλο excel για όλα τα Ιδρύματα
υποδοχής «Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλογής-Μοριοδότησης φοιτητών Erasmus+/CIVIS Σπουδές 2023-
2024».

2. Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί αφού γίνει ο τελικός έλεγχος των
συγκεντρωτικών πινάκων επιλογής από το ΤΕΔΣ. Αμέσως μετά, η Γραμματεία του Τμήματος θα
αναρτήσει το Συγκεντρωτικό Πίνακα Επιλογής στην ιστοσελίδα του Τμήματος για να ξεκινήσει η
διαδικασία της ενημέρωσης των Πανεπιστημίων υποδοχής (nomination). Για τα πανεπιστήμια CIVIS, η
διαδικασία των nominations γίνεται από το ΤΕΔΣ.
Παράλληλα, οι επιλεχθέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από το ΤΕΔΣ για την περαιτέρω διαδικασία που
πρέπει να ακολουθήσουν για την επιχορήγησή τους (ηλεκτρονική αίτηση, κατάθεση δικαιολογητικών) με
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ που επιθυμούν να
μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τα Πανεπιστήμια CIVIS, για το
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα :
1.Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Hλεκτρονική Φόρμα Aίτησης, μέσω του
συνδέσμου:
https://forms.gle/iY4uXH9WUswXtnE56
2. Να στείλουν τα συνοδευτικά της αίτησής τους δικαιολογητικά, με συνημμένα αρχεία,
μέσω e-mail στη Γραμματεία, protoeton@psych.uoa.gr,  ως εξής:
α) Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα (max 2 σελίδες Α4), με τίτλο αρχείου: ΕΠΩΝΥΜΟ-
ΟΝΟΜΑ-ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - CIVIS
β) Αναλυτική βαθμολογία, εκτυπωμένη από το my studies, με τα μαθήματα που έχουν
ολοκληρωθεί επιτυχώς, με τίτλο αρχείου: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ -
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - CIVIS
γ) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γλώσσας του/των πανεπιστημίου/ων υποδοχής, με
τίτλο: αρχείου ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - Α’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - CIVIS
δ) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δεύτερης ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει), με τίτλο
αρχείου: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - CIVIS
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
 Τα δικαιολογητικά στέλνονται μέσω e-mail και με επισύναψη των προηγούμενων
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αρχείων στο protoeton@psych.uoa.gr
 Λήξη προθεσμίας της υποβολής αίτησης την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών που θα μετακινηθούν στο εξωτερικό για
σπουδές για το έτος 2023-2024 καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Ομάδα Χώρα
Ποσό μηνιαίας
επιχορήγησης

(€/μήνα)
Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό
κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν,
Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Λουξεμβούργο

520

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο
κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,
Ελλάδα, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία 470

Ομάδα 3
Χώρες με
χαμηλότερο κόστος
διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας,
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία,
Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία
της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

420

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ για τους φοιτητές με
λιγότερες ευκαιρίες με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Επίσης, επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται για τους φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες για την
κάλυψη τυχόν επιπρόσθετων δαπανών κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο εξωτερικό.
Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν  στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του ΤΕΔΣ.


