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ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

 
Το πρόγραμμα Erasmus+ επιχορηγεί την κινητικότητα των φοιτητών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με σκοπό να φοιτήσουν σε ένα πανεπιστήμιο που 

συμμετέχει στο πρόγραμμα, με βάση τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες μεταξύ των ιδρυμάτων 

προέλευσης και υποδοχής. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ και τις διμερείς 

συμφωνίες είναι διαθέσιμες στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του ΕΚΠΑ  

http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/bil-agr.html 

 

Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, οι διαθέσιμες θέσεις, οι γλώσσες διδασκαλίας και το υπεύθυνο 

μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ ανά πανεπιστήμιο έχουν ως εξής: 
 

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια 
κατά το ακαδ. Έτος 2021-2022 

Χώρα 
Αριθμός 
θέσεων 

Πρώτη 
γλώσσα 

Δεύτερη 
γλώσσα 

Υπεύθυνο μέλος  
ΔΕΠ ΕΚΠΑ 

Université de Bordeaux Γαλλία 2 FR 
 

Σ. Τάνταρος 

Université Lumière Lyon 2 Γαλλία 2 FR 
 

Σ. Τάνταρος 

Universität Bielefeld, Germany Γερμανία 2 DE   EN* Β. Παυλόπουλος 

Universität Osnabrück Γερμανία 2 DE 
 

Αικ. Γκαρή 

Università degli studi di Napoli 
Federico II 

Ιταλία 2 ΙΤ ΕΝ Σ. Τάνταρος 

University of Cyprus Κύπρος 2 GR   EN* Σ. Τάνταρος 

Rijksuniversiteit Groningen Ολλανδία 2 EN  Αικ. Γκαρή 

Radboud University Nijmegen Ολλανδία 3 EN 
 

Αικ. Γκαρή 

Univerzita Palackého v Olomouci Τσεχία 2 EN 
 

Αλ. Οικονόμου 

Επιλέγοντας cntrl+click στο όνομα κάθε πανεπιστημίου θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα υποδοχής των 
εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ 
* Η δεύτερη γλώσσα διδασκαλίας ισχύει για συγκεκριμένο κατάλογο μαθημάτων στα εν λόγω Ιδρύματα.  

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω πανεπιστήμια είναι διαθέσιμες στις 

ιστοσελίδες τους. Η συνεργασία του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ γίνεται με το αντίστοιχο 

Τμήμα Ψυχολογίας του εκάστοτε πανεπιστημίου, στην ιστοσελίδα του οποίου οι ενδιαφερόμενες 

και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και τα 

προσφερόμενα μαθήματα μέσω του προγράμματος ERASMUS+, ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.  

 

Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, στην ενότητα για το πρόγραμμα Erasmus+, 

παρέχεται επίσης αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, τη διάρκεια των 

εξαμήνων, τη δυνατότητα στέγασης και άλλα πρακτικά θέματα που είναι απαραίτητα για τις 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/bil-agr.html
https://www.u-bordeaux.com/You-are/Exchange-student
https://www.univ-lyon2.fr/international/en-programme-d-echange-a-titre-individuel-apprendre-le-francais
http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/studium/auslandsstudium/Incomings/
https://www.uni-osnabrueck.de/en/prospective-students/international-prospective-students/
http://www.unina.it/-/1027792-erasmus-programme
http://www.unina.it/-/1027792-erasmus-programme
http://www.ucy.ac.cy/ir/en/erasmus-programme/student-mobility-for-studies/student-incoming-mobility-for-studies
https://www.rug.nl/feb/education/exchange/incoming/
https://www.ru.nl/io/english/students/incoming-exchange-0/
https://www.upol.cz/en/students/exchange-students/
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εξερχόμενες φοιτήτριες και τους εξερχόμενους φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να απευθύνονται στους ακαδημαϊκούς υπευθύνους του Τμήματος Ψυχολογίας ανά 

συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο, στις ώρες υποδοχής φοιτητών που έχουν ανακοινωθεί.  

 

Η προκήρυξη του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμη στον 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 Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021. 
 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του 

Τμήματος Ψυχολογίας έχουν ως εξής: 

 

• Να φοιτούν τουλάχιστον στο Β’ έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση.  

• Να έχουν κατοχυρώσει, δηλ. να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 14 μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών. 

• Για όσες/ους φοιτούν στο Δ’ έτος σπουδών ή είναι επί πτυχίω θα πρέπει να τους 

υπολείπονται τουλάχιστον τόσα μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους όσα 

αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 ECTS, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα 

επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής, και 

αντίστοιχα της αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ. 

• Να έχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην πρώτη γλώσσα διδασκαλίας του 

πανεπιστημίου υποδοχής, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Εάν η διμερής συμφωνία με το ίδρυμα 

υποδοχής αναφέρει ως υποχρεωτικό επίπεδο γλωσσομάθειας ανώτερο του Β2, το 

συγκεκριμένο κριτήριο για το πανεπιστήμιο αυτό θ’ αποτελεί προϋπόθεση επιλογής.  

• Να μην έχουν συμμετάσχει οι υποψήφιοι/ες, κατά προτίμηση, σε προηγούμενο πρόγραμμα 

κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ ή κάποιο παρόμοιο. Φοιτητές/τριες που έχουν ήδη 

μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, μπορεί να είναι 

επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραμμα Erasmus+, μόνο εφόσον το συνολικό 

διάστημα μετακίνησης δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες, συνυπολογίζοντας το παλιό και το 

νέο διάστημα ανά κύκλο σπουδών, ΑΛΛΑ θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα κατά τη διαδικασία 

επιλογής σε σχέση με τους φοιτητές που ζητούν μετακίνηση Erasmus+, για πρώτη φορά.  

• Να μην έχουν κάνει αίτηση για μετακίνηση για το ίδιο εξάμηνο του 2021-2022 σ’ ένα 

παν/μιο του Προγράμματος CIVIS. 

• Επιπλέον, ειδικά για τη φοίτηση στα πανεπιστήμια Universität Osnabrück (Γερμανία), Radboud 

University Nijmegen (Ολλανδία) και Rijksuniversiteit Groningen (Ολλανδία) απαιτείται ως 

κριτήριο για τη δήλωση των εν λόγω ιδρυμάτων υποδοχής η επιτυχής κατοχύρωση των 

μαθημάτων ψυχολογίας με κωδικό ΨΧ01, ΨΧ02, ΨΧ11, ΨΧ12, ΨΧ61 και ΨΧ62. 

• Να μην έχουν τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους τη χώρα στην οποία επιθυμούν να 

μεταβούν με το πρόγραμμα Erasmus+. 

 

Επισημαίνεται η 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 στείλουν μέσω e-mail στη Γραμματεία του τμήματος.  

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html
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• Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα υποβάλουν αίτηση πρέπει να είναι βέβαιοι/ες για την 

επιλογή τους, ώστε να μην καταλάβουν θέσεις που δεν μπορούν να αναπληρωθούν σε 

περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής τους εκ των υστέρων.   

• 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 Erasmus+ (international students) και τη γλώσσα διδασκαλίας. 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 έναν επαρκή αριθμό μαθημάτων που έχουν κατοχυρωθεί, δηλαδή περαστεί 

επιτυχώς, μετά την επιστροφή τους.  

• Για όσα μαθήματα φαίνονται απολύτως ή αρκετά όμοια μεταξύ των πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων υποδοχής και προέλευσης, και ενδιαφέρονται ε να τα επιλέξουν, οι φοιτήτριες και 

οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν και να συμβουλευτούν τα μέλη ΔΕΠ που 

διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.  

• Μετά την επικοινωνία μαζί τους, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει γραπτώς (μέσω e-mail)  

ότι εγκρίνεται η επιλογή των συγκεκριμένων μαθημάτων για δήλωση στο πρόγραμμα 

Erasmus+ του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (2021-2022). 

 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται κατά προτεραιότητα, κατόπιν μοριοδότησης, με τα εξής 

κριτήρια:  

 

• Μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών που έχουν ήδη 

κατοχυρώσει οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι. Υπολογίζεται με βάση το αντίγραφο 

αναλυτικής βαθμολογίας, όπως προκύπτει από την πλατφόρμα my studies, χωρίς χρήση 

συντελεστών βαρύτητας για συγκεκριμένα μαθήματα.  

• Επάρκεια στην ξένη γλώσσα διδασκαλίας του/των πανεπιστημίου/ων υποδοχής  

(τουλάχιστον επιπέδου Β2).  

• Επάρκεια σε δεύτερη ξένη γλώσσα (εάν υπάρχει, τουλάχιστον επιπέδου Β2).  

• Επιστημονική δραστηριότητα στο πεδίο της Ψυχολογίας, πέραν των ακαδημαϊκών 

υποχρεώσεων του προγράμματος σπουδών, όπως: συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, 

ημερίδες, έρευνες, εθελοντική πρακτική άσκηση, κ.ά.  

• Η ιδιότητα του φοιτητή/φοιτήτριας που είχε επιλεγεί ως επιτυχών/ούσα για το τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ΑΛΛΑ η φοίτησή του δεν υλοποιήθηκε με κανένα τρόπο - ούτε 

δια ζώσης ούτε διαδικτυακά- λόγω πανδημίας COVID-19. 

 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ που επιθυμούν να 

μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα 

πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: 

 
1.Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Hλεκτρονική Φόρμα Aίτησης, μέσω του συνδέσμου:  

https://forms.gle/33BmqAoCwTrzj24T8 

2. Να στείλουν τα συνοδευτικά της αίτησής τους δικαιολογητικά, με συνημμένα αρχεία,  μέσω     

e-mail στη Γραμματεία, στον κ. Ιωάννη Φιλιππόπουλο (ifilip@uoa.gr),  ως εξής:  

https://forms.gle/33BmqAoCwTrzj24T8
mailto:ifilip@uoa.gr
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α) Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα (max 2 σελίδες Α4), με τίτλο αρχείου: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

β) Αναλυτική βαθμολογία, εκτυπωμένη από το my studies, με τα μαθήματα που έχουν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς, με τίτλο αρχείου: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

β1) Για όσες και όσους ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στα πανεπιστήμια Universität Osnabrück 

(Γερμανία), Radboud University Nijmegen (Ολλανδία) και Rijksuniversiteit Groningen (Ολλανδία), θα 

πρέπει να σημειώνονται με μαρκαδόρο υπογράμμισης τα μαθήματα με κωδικό ΨΧ01, ΨΧ02, ΨΧ11, 

ΨΧ12, ΨΧ61 και ΨΧ62.  

γ) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γλώσσας του/των πανεπιστημίου/ων υποδοχής, με τίτλο: 

αρχείου ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - Α’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

δ) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δεύτερης ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει), με τίτλο αρχείου: 

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ε) Βεβαιώσεις συμμετοχής σε δραστηριότητες, εκτός του προγράμματος σπουδών, οι οποίες  

εμπίπτουν στο πεδίο της Ψυχολογίας, π.χ. επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, έρευνες, 

εθελοντική πρακτική άσκηση, με τίτλο αρχείου: ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!  

• Τα δικαιολογητικά παραλαμβάνει μέσω e-mail και επισύναψη των 

προηγούμενων αρχείων ο κος Ιωάννης Φιλιππόπουλος (ifilip@uoa.gr).  

• Λήξη προθεσμίας της υποβολής αίτησης την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021. 

 

mailto:ifilip@uoa.gr

