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ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 
Το πρόγραμμα Erasmus+ επιχορθγεί τθν κινθτικότθτα των φοιτθτών με ςκοπό να φοιτιςουν για 

διάςτθμα ζωσ ζνα ακαδθμαϊκό εξάμθνο ςε ευρωπαϊκά πανεπιςτιμια που ςυμμετζχουν ςτο 

πρόγραμμα, με βάςθ τισ ιςχφουςεσ διμερείσ ςυμφωνίεσ μεταξφ των ιδρυμάτων προζλευςθσ και 

υποδοχισ. 

 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα Erasmus+ είναι διακζςιμεσ ςτθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων 

Σχζςεων και Ιςτορίασ του ΕΚΠΑ (βλ. http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html).  

Η προκιρυξθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 είναι διακζςιμθ ςτον ςφνδεςμο 

http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/2020-21-

Prosklisi_gia_epilogi_foititon_Erasmus__Spoydes_2020-21.PDF 

 

Τα ςυνεργαηόμενα πανεπιςτιμια, οι διακζςιμεσ κζςεισ, οι γλώςςεσ διδαςκαλίασ και το υπεφκυνο 

μζλοσ ΔΕΠ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ του ΕΚΠΑ ανά πανεπιςτιμιο ζχουν ωσ εξισ: 
 

Συνεργαηόμενα Πανεπιςτιμια 
κατά το ακαδ. Ζτοσ 2020-2021 

Χώρα 
Αρικμόσ 
κζςεων 

Πρώτθ 
γλώςςα 

Δεφτερθ 
γλώςςα 

Υπεφκυνο μζλοσ  
ΔΕΠ ΕΚΠΑ 

Université d' Angers Γαλλία 4 FR  Λ. Κανελλοποφλου 

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. Γκαρι 

Università degli studi di Napoli 
Federico II 

Ιταλία 2 ΙΤ ΕΝ Σ. Τάνταροσ 

University of Cyprus Κφπροσ 2 GR   EN* Σ. Τάνταροσ 

Rijksuniversiteit Groningen Ολλανδία 2 EN  Αικ. Γκαρι 

Radboud University Nijmegen Ολλανδία 3 EN  Αικ. Γκαρι 

Univerzita Palackého v Olomouci Τςεχία 2 EN  Α. Οικονόμου 

Επιλζγοντασ cntrl+click ςτο όνομα κάκε πανεπιςτθμίου κα μεταφερκείτε ςτθν ιςτοςελίδα υποδοχισ των 
ειςερχόμενων φοιτθτών Erasmus+ 
* Η δεφτερθ γλώςςα διδαςκαλίασ ιςχφει για ςυγκεκριμζνο κατάλογο μακθμάτων ςτα εν λόγω Ιδρφματα.  

 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τα παραπάνω πανεπιςτιμια είναι διακζςιμεσ ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ. Η 

ςυνεργαςία του Τμιματοσ Ψυχολογίασ του ΕΚΠΑ γίνεται με το Τμιμα Ψυχολογίασ του εκάςτοτε 

πανεπιςτθμίου, ςτθν ιςτοςελίδα του οποίου οι ενδιαφερόμενεσ και οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

βρουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα ςπουδών και τα προςφερόμενα μακιματα ανά 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html
http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/2020-21-Prosklisi_gia_epilogi_foititon_Erasmus__Spoydes_2020-21.PDF
http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/2020-21-Prosklisi_gia_epilogi_foititon_Erasmus__Spoydes_2020-21.PDF
https://www.univ-angers.fr/en/you-are/exchange-student.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/exchange_and_erasmus_students.html
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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ακαδθμαϊκό εξάμθνο. Επιπλζον, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Διεκνών Σχζςεων κάκε ιδρφματοσ 

(και ειδικότερα ςτθν ενότθτα για το πρόγραμμα Erasmus+)  παρζχεται ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ 

διαδικαςία εγγραφισ, τθ διάρκεια των εξαμινων, τθ δυνατότθτα ςτζγαςθσ και άλλα πρακτικά 

κζματα που είναι απαραίτθτα για τισ εξερχόμενεσ φοιτιτριεσ και τουσ εξερχόμενουσ φοιτθτζσ. Οι 

ενδιαφερόμενεσ και οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να απευκφνονται ςτουσ ακαδθμαϊκοφσ 

υπευκφνουσ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ ανά ςυνεργαηόμενο πανεπιςτιμιο, ςτισ ώρεσ υποδοχισ 

φοιτθτών που ζχουν ανακοινωκεί.  

 

Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα Erasmus+ για τισ φοιτιτριεσ και τουσ φοιτθτζσ του 

Τμιματοσ Ψυχολογίασ ζχουν ωσ εξισ: 

 Να φοιτοφν τουλάχιςτον ςτο δεφτερο ζτοσ ςπουδών τθ ςτιγμι που υποβάλλουν τθν αίτθςθ.  

 Να ζχουν κατοχυρώςει (δθλ. να ζχουν εξεταςτεί επιτυχώσ ςε) τουλάχιςτον 14 μακιματα. 

 Να τουσ υπολείπονται τουλάχιςτον 12 μακιματα για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδών τουσ. 

 Να ζχουν πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ ςτθν πρώτθ γλώςςα διδαςκαλίασ, επιπζδου 

τουλάχιςτον Β2. Εάν θ διμερισ ςυμφωνία αναφζρει ωσ υποχρεωτικό επίπεδο γλωςςομάκειασ 

ανώτερο του Β2, αυτό αποτελεί προχπόκεςθ επιλογισ για το ςυγκεκριμζνο πανεπιςτιμιο.  

 Να μθν ζχουν ςυμμετάςχει ςε προθγοφμενο πρόγραμμα κινθτικότθτασ φοιτθτών Erasmus+ ι 

παρόμοιο. 

 Να μθν ζχουν τόπο καταγωγισ και μόνιμθσ κατοικίασ τουσ τθ χώρα ςτθν οποία επικυμοφν να 

μεταβοφν με το πρόγραμμα Erasmus+. 

 Επιπλζον, ειδικά για τθ φοίτθςθ ςτα πανεπιςτιμια Universität Osnabrück (Γερμανία), Radboud 

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

κατοχφρωςθ των μακθμάτων με κωδικό ΨΧ01, ΨΧ02, ΨΧ11, ΨΧ12, ΨΧ62 και ΨΧ65 

 

Οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ του Τμιματοσ Ψυχολογίασ που επικυμοφν να μετακινθκοφν ςτο 

πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 πρζπει να κάνουν τα 

εξισ: 

1. Να ςυμπλθρώςουν και να υποβάλουν θλεκτρονικι φόρμα αίτθςθσ, προςβάςιμθ μζςω του 

ςυνδζςμου https://forms.gle/33BmqAoCwTrzj24T8 

2. Να κατακζςουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Ψυχολογίασ τα ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά 

τθσ αίτθςισ τουσ μαηί με ςχετικό ζντυπο κατάκεςθσ 

(θ ζντυπθ φόρμα για τθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικών είναι προςβάςιμθ ςτον ςφνδεςμο 

https://drive.google.com/file/d/1FhY71WzCETq8V5xTebccL3_hY6EBe08B/view?usp=sharing  

και διατίκεται επίςθσ ςτθ Γραμματεία) 

 

Η προκεςμία υποβολισ των παραπάνω είναι μζχρι τθν Παραςκευι 20 Μαρτίου 2020. Η 

επικοινωνία με τθ Γραμματεία γίνεται ςε ώρεσ υποδοχισ φοιτθτών (τα δικαιολογθτικά 

παραλαμβάνει θ κυρία Ζλλθ Τουλιάτου).  

 

Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που κα πρζπει να ςυνοδεφουν τθν θλεκτρονικι αίτθςθ ζχουν ωσ 

εξισ: 

 Συμπλθρωμζνο ζντυπο κατάκεςθσ δικαιολογθτικών (βλ. Βιμα Νο 2 παραπάνω).  

 Εκτυπωμζνο αντίγραφο βακμολογίασ από το My-studies, ςτο οποίο κα ςθμειώνονται με 

μαρκαδόρο υπογράμμιςθσ τα μακιματα Ψυχολογίασ (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογι). 

Επιπλζον, για όςεσ και όςουσ ενδιαφζρονται να μετακινθκοφν ςτα πανεπιςτιμια Universität 

https://forms.gle/33BmqAoCwTrzj24T8
https://drive.google.com/file/d/1FhY71WzCETq8V5xTebccL3_hY6EBe08B/view?usp=sharing
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Osnabrück (Γερμανία), Radboud University Nijmegen (Ολλανδία) και Rijksuniversiteit Groningen 

(Ολλανδία), με ξεχωριςτό διακριτικό πρζπει να είναι μαρκαριςμζνα τα μακιματα με κωδικό 

ΨΧ01, ΨΧ02, ΨΧ11, ΨΧ12, ΨΧ62 και ΨΧ65.  

 Πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ (φωτοτυπίεσ των ςχετικών τίτλων).  

 Πιςτοποιθτικά ςυμμετοχισ ςε επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο τθσ 

Ψυχολογίασ, όπωσ ςυνζδρια, ςεμινάρια, θμερίδεσ, ζρευνεσ, εκελοντικι πρακτικι άςκθςθ, κλπ. 

(φωτοτυπίεσ των ςχετικών βεβαιώςεων). 

 Βιογραφικό ςθμείωμα (ςυνοπτικό). 

 

Επιςθμαίνεται θ προςοχι των ενδιαφερόμενων ςτα εξισ:  

 Για να είναι ζγκυρθ θ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα, πρζπει να υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία 

ανάμεςα ςτα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και τα ςυνοδευτικά ζντυπα δικαιολογθτικά.  

 Οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ που κα υποβάλουν αίτθςθ πρζπει να είναι βζβαιοι για τθν 

επιλογι τουσ, ώςτε να μθν καταλάβουν κζςεισ που δεν μποροφν να αναπλθρωκοφν ςε 

περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ εκ των υςτζρων.   

 Πριν επιλζξουν τα ιδρφματα ςτα οποία επικυμοφν να μετακινθκοφν, οι φοιτιτριεσ και οι 

φοιτθτζσ καλοφνται να επιςκεφκοφν τισ ιςτοςελίδεσ των πανεπιςτθμίων για τα οποία 

ενδιαφζρονται και να ενθμερωκοφν ςχετικά με τα προγράμματα ςπουδών που προςφζρονται 

ςτουσ φοιτθτζσ Erasmus+ (international students) και τθ γλώςςα διδαςκαλίασ. Θα πρζπει να 

εξετάςουν τα προγράμματα ςπουδών των πανεπιςτθμίων αυτών ςυγκριτικά προσ το 

πρόγραμμα ςπουδών του Τμιματοσ Ψυχολογίασ του ΕΚΠΑ.  

 Για όςα μακιματα φαίνονται απολφτωσ ι αρκετά όμοια μεταξφ των πανεπιςτθμιακών 

ιδρυμάτων και προτίκενται να τα επιλζξουν, οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ κα πρζπει να 

ςυμβουλευτοφν τα μζλθ ΔΕΠ που διδάςκουν τα αντίςτοιχα μακιματα ςτο Τμιμα 

Ψυχολογίασ του ΕΚΠΑ και να εξαςφαλίςουν ότι εγκρίνουν τθν επιλογι των ςυγκεκριμζνων 

μακθμάτων για διλωςθ ςτο πρόγραμμα Erasmus+ του επόμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (2020-

2021). 

 
Πζραν των ελάχιςτων προχποκζςεων για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα, θ επιλογι των φοιτθτών 

γίνεται κατά προτεραιότθτα, κατόπιν μοριοδότθςθσ με τα εξισ κριτιρια:  

 Μζςοσ όροσ βακμολογίασ ςτα μακιματα Ψυχολογίασ που ζχουν ιδθ κατοχυρώςει οι 

ενδιαφερόμενεσ/ενδιαφερόμενοι ζωσ τθν εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019. 

Υπολογίηεται από το αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ, χωρίσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ για 

ςυγκεκριμζνα μακιματα.  

 Επάρκεια ςτθν πρώτθ ξζνθ γλώςςα διδαςκαλίασ του πανεπιςτθμίου υποδοχισ.  

 Επάρκεια ςε άλλεσ ξζνεσ γλώςςεσ, πζραν τθσ πρώτθσ ξζνθσ γλώςςασ διδαςκαλίασ.  

 Επιςτθμονικι δραςτθριότθτα ςτο πεδίο τθσ Ψυχολογίασ, πζραν των ακαδθμαϊκών 

υποχρεώςεων: ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, ςεμινάρια, θμερίδεσ, ζρευνεσ, εκελοντικι πρακτικι 

άςκθςθ, κ.ά.  

 Προφορικι ςυνζντευξθ.  


