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Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοπός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 (Π.Δ. 152/93)
και αποτελεί σήμερα ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Τμήμα, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή
άρτιας εκπαίδευσης των φοιτητών/ριών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας,
όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η νευροψυχολογία, η αναπτυξιακή, η
εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, η οργανωσιακή και η κλινική ψυχολογία, έτσι ώστε
ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να έχουν αποκτήσει μια ευρεία βάση γνώσεων, τόσο
θεωρητικών όσο και εφαρμοσμένων, στο επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας με την ολοκλήρωση των σπουδών τους αναμένεται
να έχουν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:
Α. Επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ως προς (i) την αναζήτηση και κριτική εξέταση της
βιβλιογραφίας, (ii) τον ερευνητικό σχεδιασμό σύμφωνα με ποικίλες μεθοδολογικές
προσεγγίσεις, (iii) την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών
μεθόδων, (iv) τη σύνθεση και την ερμηνεία των ευρημάτων και (v) την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών σε όλα τα παραπάνω.
Β. Εξοικείωση με την ανάπτυξη και εφαρμογή γνώσεων και μεθόδων της επιστήμης της
ψυχολογίας, οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης
συμπεριφοράς και στην προαγωγή της ευημερίας των ατόμων, των ομάδων και της κοινότητας.
Γ. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα παρακάτω ζητήματα: (i) επιστημονική και
επαγγελματική δεοντολογία, (ii) συνεργατικότητα και εργασία σε ομάδες, (iii) σεβασμό της
διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, (iv) κατανόηση της οπτικής του φύλου, (v)
σεβασμό του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Άρθρο 2
Τομείς – Όργανα Διοίκησης Τμήματος
Το Τμήμα Ψυχολογίας αποτελείται από τρεις Τομείς: (α) τον Τομέα Πειραματικής και
Γνωστικής Ψυχολογίας, (β) τον Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας και (γ) τον Τομέα
Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας. Κάθε Τομέας καλύπτει έναν αριθμό συγγενών γνωστικών
αντικειμένων.
Ειδικότερα, ο Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά
αντικείμενα της πειραματικής ψυχολογίας, των γνωστικών λειτουργιών και θυμικών
διεργασιών, της βιοψυχολογίας, της νευροψυχολογίας, της ψυχολογίας των ηλικιωμένων,
καθώς και τις μεθόδους ψυχολογικής έρευνας και στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών
δεδομένων. Ο Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα
της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης και των αποκλίσεών της, της εξελικτικής ψυχοπαθολογίας,
της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της ψυχολογικής αξιολόγησης, της
συμβουλευτικής ψυχολογίας και των εφαρμογών τους. Ο Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής
Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της κοινωνικής ψυχολογίας, της οργανωσιακής
ψυχολογίας και της κλινικής ψυχολογίας. Τα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα του κάθε
Τομέα περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Συλλογικά όργανα του Τμήματος είναι: (α) η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία έχει όλες τις
αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 και απαρτίζεται
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(σε πλήρη σύνθεση) από τον/την Πρόεδρο και Αναπληρωτή/ώτρια Πρόεδρο, τα Μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος, εκπροσώπους φοιτητών/τριών, εκπροσώπους Ε.ΔΙ.Π. και εκπροσώπους Ε.Τ.Ε.Π., (β)
η Γενική Συνέλευση των Τομέων, η οποία έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο
παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4485/2017 και απαρτίζεται από τον/την Διευθυντή/ρια Τομέα, τα
μέλη ΔΕΠ του Τομέα, εκπροσώπους φοιτητών/ριών και εκπροσώπους λοιπού προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.), (γ) το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες που
περιγράφονται στο άρθρο παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4485/2017 και απαρτίζεται από τον/την
Πρόεδρο και Αναπληρωτή/ώτρια Πρόεδρο, τους/τις Διευθυντές/ριες των Τομέων και έναν/μία
από τους/τις εκλεγμένους/ες εκπροσώπους των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του
Τμήματος.
Άρθρο 3
Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική Υποδομή
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος και οι Γραμματείες των Τομέων.
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί στους χώρους του Τμήματος Ψυχολογίας
και άλλους χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής, οι οποίοι περιλαμβάνουν υλικοτεχνικές υποδομές,
όπως αίθουσες και αμφιθέατρα, ερευνητικά εργαστήρια, αίθουσα σεμιναρίων και εκπαιδευτική
νησίδα στο χώρο του Εργαστηρίου Ψυχολογίας στην οποία οι φοιτητές/ριες έχουν αποκλειστική
πρόσβαση.
Στο Τμήμα λειτουργούν τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια: (α) το Ψυχολογικό Εργαστήριο, (β)
το Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης και (γ) το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.
Αναλυτικές πληροφορίες για το ιστορικό ίδρυσης των εργαστηρίων, την αποστολή, τις
ερευνητικές δραστηριότητες, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό διατίθενται στον
Οδηγό Σπουδών και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Στο Τμήμα λειτουργεί και είναι στη διάθεση των φοιτητών/ριών βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει
σημαντικό αριθμό ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών συγγραμμάτων, περιοδικών,
μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν
δικαίωμα δανεισμού και διαδανεισμού συγγραμμάτων και υλικού, πρόσβασης σε επιστημονικές
βάσεις δεδομένων για αναζήτηση ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, και αναπαραγωγής
υλικού. Επιπλέον, στο χώρο λειτουργεί αναγνωστήριο, όπου οι φοιτητές/ριες μπορούν να
μελετήσουν και με τη χρήση φορητού υπολογιστή να έχουν πρόσβαση στις δικτυακές
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και του Α.Π.Θ. μέσω του ενοποιημένου ασύρματου δικτύου του
Α.Π.Θ.
Άρθρο 4
Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Η εισαγωγή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
καθορίζεται με διαδικασίες κοινές για όλα τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει
εθνικής νομοθεσίας και γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:
1. Συμμετοχή σε Πανελλαδικές Εξετάσεις
Αφορά υποψήφιους/ες οι οποίοι συμμετέχουν στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
ως Απόφοιτοι Γενικών, Επαγγελματικών ή Εσπερινών Λυκείων.
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2. Υπαγωγή σε Ειδική Κατηγορία
Στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων περιλαμβάνονται:
• Έλληνες του εξωτερικού και τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.
• Αλλοδαποί/ές – Αλλογενείς απόφοιτοι λυκείων εκτός Ε.Ε. και απόφοιτοι λυκείων ή
αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε.
• Αλλοδαποί/ές– Αλλογενείς και ομογενείς υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους.
• Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
• Αθλητές/αθλήτριες με ειδικές διακρίσεις.
• Διακριθέντες/είσες σε Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή
Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για νέους επιστήμονες
ή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO).
• Υποψήφιοι/ες
με
σοβαρές
παθήσεις
σύμφωνα
με
τις
διατάξεις
του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι διαδικασίες εισαγωγής, η υποβολή δικαιολογητικών, ο έλεγχος των προϋποθέσεων, η
εγγραφή των φοιτητών/ριών ορίζονται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
3. Μετεγγραφή
Οι φοιτητές μπορούν να μετεγγράφονται μεταξύ αντίστοιχων Τμημάτων Ψυχολογίας με
διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
4. Κατατακτήριες Εξετάσεις
Η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται με ειδικές εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα. Οι
διαδικασίες εισαγωγής, η υποβολή δικαιολογητικών, ο έλεγχος των προϋποθέσεων, η εγγραφή
των φοιτητών/ριών ορίζονται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
Άρθρο 5
Οργάνωση Διδασκαλίας – Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου
ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο
εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό, καθένα των οποίων περιλαμβάνει δεκατρείς
(13) εβδομάδες διδασκαλίας και, κατ’ ανώτερο, τρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων.
Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν τέλη Σεπτεμβρίου και διαρκούν 13
εβδομάδες. Ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου (πρώτη εξεταστική
περίοδος). Το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου
ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του εξαμήνου και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν το δεύτερο 15θήμερο του Φεβρουαρίου και
διαρκούν 13 εβδομάδες. Ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου (δεύτερη
εξεταστική περίοδος). Το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου
ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του εξαμήνου και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου (επαναληπτική εξεταστική περίοδος του έτους).
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Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων
καθορίζονται με απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα πλήρους φοίτησης.
Οι φοιτητές/ριες που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα
δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές/ριες μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που
εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής. Το Τμήμα Ψυχολογίας ακολουθεί τους
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της διαδικασίας μερικής φοίτησης όπως ορίζονται από τη
σχετική νομοθεσία.
Οι φοιτητές/ριες έχουν δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους, τη φοίτησή τους
για όσα εξάμηνα κρίνουν απαραίτητο, όχι όμως περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό
εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά το
χρόνο τυχόν διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους
υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, και επανακτάται μετά τη λήξη της διακοπής. Η αίτηση
διακοπής αφορά, κατ’ ελάχιστον, σε διάστημα ενός εξαμήνου. Για διακοπή φοίτησης το
χειμερινό εξάμηνο, η αίτηση διακοπής υποβάλλεται κατά το διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 30
Νοεμβρίου, ενώ για διακοπή φοίτησης το εαρινό εξάμηνο η αίτηση υποβάλλεται κατά το
διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου.
Άρθρο 7
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας
1. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών γίνεται
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων και ισχύει για ένα
ακαδημαϊκό εξάμηνο. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ακαδημαϊκού εξαμήνου αναρτάται στο
δικτυακό τόπο του Τμήματος.
2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα, τις αίθουσες διδασκαλίας, την
εβδομαδιαία κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων και προβάλλεται ηλεκτρονικά
μέσα από το πληροφοριακό σύστημα class.auth. Επιπλέον, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος. Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα μαθημάτων και αιθουσών μπορεί να εξαχθεί σε
διάφορες ηλεκτρονικές μορφές (pdf, ical) από τους/τις φοιτητές/ριες του Τμήματος.
3. Η διδασκαλία κάθε μαθήματος πραγματοποιείται από τον/την διδάσκοντα/ουσα
στον/στην οποία έχει γίνει ανάθεση διδασκαλίας από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι διδακτικές
ανάγκες του Τμήματος καλύπτονται από μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ και ΕΔΙΠ). Επιπλέον, οι διδακτικές ανάγκες του
Τμήματος μπορεί να καλύπτονται και από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού: (α)
ακαδημαϊκοί υπότροφοι που προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 7 του ν.4009/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, (β) διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (Α’112) και του άρθρου 19
του ν.1404/1983 (Α’173) (άρθρο 84 παρ16α ν.4485/2017), (γ) Ομότιμοι Καθηγητές σύμφωνα με την
απόφαση της Συγκλήτου στην αρ. 2954/ 26 και 27 -2-2018 συνεδρίασή της, (δ) ΕΤΕΠ σύμφωνα με
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την παρ. 3Α του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και (ε) υποψήφιοι διδάκτορες
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 1814/2205-2018/τ.Β’). Τα μαθήματα δύναται να διδάσκονται με συνδιδασκαλία δύο ή περισσότερων
διδασκόντων/ουσών.
4. Τα μαθήματα μπορεί να περιλαμβάνουν μόνο διδασκαλία θεωρίας ή να ενσωματώνουν
φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια. Οι προϋποθέσεις φοίτησης στα μαθήματα που
περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις ή εργαστήρια καθορίζονται από τους/τις
διδάσκοντες/ουσες και περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών της τρέχουσας ακαδημαϊκής
χρονιάς.
5. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του με
επανάληψη της διδασκαλίας του ακυρωθέντος μαθήματος. Ο/Η διδάσκων/ουσα, σε συνεργασία
με τις Γραμματείες των Τομέων, αναπληρώνει τη διδασκαλία του μαθήματος σε ημέρα και ώρα
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του ωρολογίου
προγράμματος του Τμήματος.
6. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών δεν
επιτρέπεται να συμπίπτουν ώρες διδασκαλίας που αφορούν μαθήματα του ίδιου εξαμήνου.
Αντίστοιχα, στο πρόγραμμα εξετάσεων της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου δεν επιτρέπεται
να συμπίπτουν οι ώρες εξετάσεων για υποχρεωτικά μαθήματα του ίδιου εξαμήνου.
7. Κατά την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων λαμβάνεται ειδική
μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης φοιτητών/τριών με προβλήματα κινητικότητας
στις αίθουσες διδασκαλίας.
8. Οι διδάσκοντες/ουσες δύνανται να ενσωματώνουν στα μαθήματά τους εκπαιδευτικές
δραστηριότητες όπως διαλέξεις από προσκεκλημένους/ες ομιλητές/ριες, επισκέπτες/ριες
καθηγητές/ριες στο πλαίσιο της κινητικότητας διδακτικού προσωπικού του προγράμματος
Erasmus+, εκπαιδευτικές επισκέψεις κλπ.
Άρθρο 8
Πρόγραμμα Σπουδών
Το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος που τέθηκε σε
εφαρμογή με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 αποσκοπεί στην παροχή
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/ριες, έτσι ώστε ολοκληρώνοντας τις σπουδές
τους να έχουν αποκτήσει μια ευρεία βάση γνώσεων, τόσο θεωρητικών όσο και εφαρμοσμένων,
στο επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας. Το ΠΠΣ περιλαμβάνει τη διδασκαλία θεωρητικών και
εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και
προαιρετικής πτυχιακής εργασίας, κατανεμημένα σε 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Επιπλέον,
περιλαμβάνει το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών
διδασκαλίας τους, τον αριθμό πιστωτικών μονάδων (ΠΜ) τους, τα μαθησιακά τους
αποτελέσματα και τις προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος.
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε:
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Πρόκειται για μαθήματα (α) γενικού υποβάθρου, τα οποία
παρέχουν την αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για την κατανόηση του
γνωστικού αντικειμένου της επιστήμης της Ψυχολογίας (περ. αα της παρ. 1 του άρθρ. 46 του Ν.
4485/17) και (β) μαθήματα ειδικού υποβάθρου (κορμού), τα οποία παρέχουν γνώσεις που
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εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών Ψυχολογίας
(περ. ββ της παρ. 1 του άρθρ. 46 του Ν. 4485/17). Είναι υποχρεωτικά για όλους ανεξαιρέτως
τους/τις φοιτητές/ριες.
Μαθήματα Επιλογής: Πρόκειται για μαθήματα εμβάθυνσης/εμπέδωσης γνώσεων των
ποικίλων κλάδων της επιστήμης της Ψυχολογίας (περ. γγ της παρ. 1 του άρθρ. 46 του Ν. 4485/17).
Από τα μαθήματα αυτά, ο/η φοιτητής/ρια επιλέγει με βάση το επιστημονικό του/της ενδιαφέρον
ποια θα παρακολουθήσει και στα οποία θα εξεταστεί επιτυχώς, προκειμένου να συγκεντρώσει
τον απαραίτητο αριθμό ΠΜ που ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών για τη λήψη του πτυχίου
Ψυχολογίας. Στα μαθήματα επιλογής δύναται να συμπεριλαμβάνονται και τα εξής: (α) ένας
μικρός αριθμός μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα να τα
παρακολουθούν όχι μόνον φοιτητές/ριες του Τμήματος Ψυχολογίας αλλά και εισερχόμενοι
φοιτητές/ριες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, (β) μαθήματα που παρέχονται από
άλλα Τμήματα και εμπίπτουν ή είναι συναφή με την επιστήμη της Ψυχολογίας. Ο κατάλογος των
μαθημάτων επιλογής επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: Μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος από τα οποία επιλέγει
ο/η φοιτητής/ρια ποια θα παρακολουθήσει και στα οποία θα εξεταστεί επιτυχώς, προκειμένου
να συγκεντρώσει τον ανώτερο επιτρεπτό αριθμό ΠΜ που ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών
για τη λήψη του πτυχίου Ψυχολογίας. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορεί να είναι
μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του
Τμήματος κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι ΠΜ των μαθημάτων ελεύθερης
επιλογής, όλες ή μέρος αυτών, μπορούν να καλυφθούν και από μαθήματα επιλογής του
Τμήματος.
Ξένη Γλώσσα: Στο ΠΠΣ περιλαμβάνονται δύο επίπεδα μαθημάτων Ξένης Γλώσσας, τα οποία
είναι υποχρεωτικά για όλους ανεξαιρέτως τους/τις φοιτητές/ριες. Κάθε φοιτητής/ρια μπορεί να
επιλέξει μία μεταξύ τριών ξένων γλωσσών, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής. Για τους/τις
αλλοδαπούς/ές φοιτητές/ριες που έχουν ως ξένη γλώσσα την Ελληνική διδάσκονται τέσσερα
επίπεδα Ελληνικής Γλώσσας.
Πρακτική Άσκηση: Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους/ες ανεξαιρέτως τους/τις
φοιτητές/ριες του Τμήματος, όπως αυτή ορίζεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος
Κανονισμού, και έχει συνολική διάρκεια δύο (2) μηνών (x 4 ώρες/ημέρα).
Πτυχιακή Εργασία: Προαιρετική επιστημονική εργασία για τους/τις φοιτητές/ριες που
επιλέγουν να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία, όπως αυτή ορίζεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του
παρόντος Κανονισμού.
Μέσα από το ενδεικτικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών των ακαδημαϊκών εξαμήνων
κάθε φοιτητής/ρια μπορεί να καταρτίσει το δικό του/της ατομικό Πρόγραμμα Σπουδών με την
επιφύλαξη των περιορισμών που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό και τις αποφάσεις
του Τμήματος για κάθε τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος καταρτίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά
από εισήγηση των αντίστοιχων Τομέων, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. και
αναθεωρείται με την ίδια διαδικασία που ακολουθεί η κατάρτισή του.
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι σύμφωνο με το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System,
ECTS). Σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αποδίδεται ένας αριθμός, ο οποίος εκφράζει τις «Πιστωτικές
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μονάδες» (ΠΜ) του μαθήματος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών
Μονάδων και καταδεικνύει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από κάθε φοιτητή/ρια για την
ολοκλήρωση κάθε μαθήματος και την επίτευξη των μαθησιακών του αποτελεσμάτων. Μία
μονάδα φόρτου εργασίας (ΠΜ/ECTS) αντιστοιχεί σε 26 ώρες εργασίας στο αντικείμενο του
μαθήματος. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ/ECTS, ενώ ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60
ΠΜ/ECTS. Αρμόδιο όργανο για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε εκπαιδευτική
δραστηριότητα του ΠΠΣ είναι η Συνέλευση του Τμήματος.
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας προβλέπει ως ελάχιστο
αριθμό για λήψη πτυχίου ψυχολογίας 240 ΠΜ/ECTS, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
− 96 ΠΜ/ECTS, οι οποίες αντιστοιχούν στα 16 Υποχρεωτικά Μαθήματα του Αναμορφωμένου
ΠΠΣ
− 92 ΠΜ/ECTS για Μαθήματα Επιλογής για τους/τις φοιτητές/ριες που θα εκπονήσουν
πτυχιακή εργασία. Για τους/τις φοιτητές/ριες οι οποίοι/ες θα επιλέξουν να μην εκπονήσουν
πτυχιακή εργασία οι ΠΜ/ECTS είναι αντίστοιχα 112, καθώς οι 20 ΠΜ/ECTS της πτυχιακής εργασίας
συμπληρώνονται με μαθήματα επιλογής.
− 12 ΠΜ/ECTS για τα μαθήματα Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά/ Ελληνικά για
τους/τις αλλοδαπούς/ές φοιτητές/ριες).
− Μέχρι 10 ΠΜ/ECTS για μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν
όλες ή μέρος αυτών από άλλα Τμήματα ή και από μαθήματα επιλογής του Τμήματος.
− 10 ΠΜ/ECTS Πρακτικής Άσκησης.
− 20 ΠΜ/ECTS από την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, η οποία είναι προαιρετική και
εκπονείται κατά κανόνα σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, σε
περίπτωση μη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να
αντικαταστήσουν τις 20 ΠΜ/ECTS με μαθήματα επιλογής.
Ενημέρωση των φοιτητών/ριών για το Πρόγραμμα Σπουδών
Όλες οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας (Οδηγός
Σπουδών, αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων και των τρόπων αξιολόγησής τους,
πληροφορίες για τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τρόποι επικοινωνίας μαζί τους, ωρολόγιο
πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων, υπηρεσίες και έντυπα της Γραμματείας, υποτροφίες
και κάθε τύπου ανακοινώσεις) διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.psy.auth.gr).
Για την καθοδήγησή τους σε όλα τα θέματα που αφορούν στις σπουδές τους, οι φοιτητές/ριες
μπορούν να επικοινωνούν με τους/τις Συμβούλους Σπουδών του Τμήματος οι οποίοι ορίζονται
από τη Συνέλευση του Τμήματος κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ειδικότερα, οι Σύμβουλοι Σπουδών
καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους/τις φοιτητές/ριες σε ζητήματα που σχετίζονται με τη
φοίτηση, την επιλογή μαθημάτων, την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση, άλλες
δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, καθώς και θέματα που
αφορούν τη συνέχιση των σπουδών τους σε προγράμματα β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών. Έμφαση
δίνεται σε φοιτητές/ριες που αντιμετωπίζουν σοβαρές μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες
προσαρμογής, σε συνεργασία και με τις λοιπές υποστηρικτικές δομές του Α.Π.Θ. με στόχο τη
διευκόλυνση της προσβασιμότητάς τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και την επιτυχή
ολοκλήρωση των σπουδών τους.
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Επιπλέον, το Τμήμα Ψυχολογίας οργανώνει τις παρακάτω ενημερωτικές συναντήσεις για
πτυχές του Προγράμματος Σπουδών τις οποίες καλούνται οι φοιτητές/ριες να
παρακολουθήσουν:
(α) Ειδική ενημερωτική εκδήλωση «Υποδοχής Πρωτοετών» με την έναρξη της ακαδημαϊκής
χρονιάς για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/ριες, η οποία αφορά την οργάνωση του
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, τις υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης και τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε επίπεδο Τμήματος και Πανεπιστημίου, καθώς και κάθε άλλη πτυχή
σχετική με τη φοίτησή τους στο Τμήμα Ψυχολογίας και στο Α.Π.Θ.
(β) Σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ., εξαμηνιαίες ειδικές
ενημερωτικές συναντήσεις με τους/τις φοιτητές/ριες που φοιτούν στο τελευταίο έτος των
σπουδών τους για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης.
(γ) Ειδική ενημερωτική συνάντηση για την κινητικότητα στο πλαίσιο του Προγράμματος
Erasmus+ και Erasmus+ International για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση κάθε έτος.
(δ) Ειδική ενημερωτική συνάντηση με τους/τις φοιτητές/ριες 3ου και 4ου έτους για πρακτικά
ζητήματα διαχείρισης των σπουδών τους με στόχο την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.
Άρθρο 9
Εγγραφή σε Εξάμηνο – Δηλώσεις Μαθημάτων
Κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από
τη Γραμματεία του Τμήματος βάσει του ακαδημαϊκού ημερολογίου του Α.Π.Θ. κάθε
φοιτητής/ρια οφείλει:
α) Να υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής στο εξάμηνο που διανύει. Η εγγραφή στο
εξάμηνο επαναλαμβάνεται σε κάθε εξάμηνο φοίτησης μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών
του/της φοιτητή/ριας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://sis.auth.gr.
β) Να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην οποία δηλώνονται τα μαθήματα τα
οποία προτίθεται να παρακολουθήσει κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://sis.auth.gr. Για τους/τις πρωτοετείς και δευτεροετείς
φοιτητές/τριες οι ηλεκτρονικές δηλώσεις στα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου
εξαμήνου γίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Η δήλωση μαθημάτων εξασφαλίζει
στους/στις φοιτητές/ριες το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση των εν λόγω μαθημάτων στις
αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους, καθώς και στην επαναληπτική εξέταση του αντίστοιχου
ακαδημαϊκού έτους.
Η επιλογή των δηλούμενων μαθημάτων πραγματοποιείται μέσα από τον κατάλογο
προσφερόμενων μαθημάτων που περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών του αντίστοιχου
ακαδημαϊκού έτους και ο οποίος αναρτάται πριν την έναρξη του έτους στο δικτυακό τόπο του
Τμήματος.
Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 30 ΠΜ/ECTS ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Από το 4ο εξάμηνο φοίτησης και μετά, η
ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 33 ΠΜ/ECTS. Οι ΠΜ/ECTS
εκφράζουν το συνολικό εξαμηνιαίο φόρτο εργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των
επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
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Οι δηλώσεις εγγραφής σε εξάμηνο και η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων πρέπει να γίνονται
μέσα στις αποκλειστικές προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Παράλειψη υποβολής δήλωσης μαθημάτων εντός των αποκλειστικών προθεσμιών που
ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος αποκλείει τον/τη φοιτητή/ρια από τη συμμετοχή
στις εξετάσεις των μαθημάτων. Σε περίπτωση που εξεταστεί και βαθμολογηθεί μάθημα το
οποίο δεν έχει προηγουμένως δηλωθεί κατά την αντίστοιχη ακαδημαϊκή περίοδο, ο βαθμός δεν
λαμβάνεται υπόψη και το μάθημα δεν κατοχυρώνεται.
Αλλαγή στη δήλωση μαθημάτων επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους το αργότερο
εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη λήξη της υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων των
μαθημάτων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από αίτηση του/της
ενδιαφερόμενου/ης.
Άρθρο 10
Πτυχιακή Εργασία
Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους δύνανται να
εκπονήσουν πτυχιακή εργασία σε κάποιο από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το
Τμήμα Ψυχολογίας. Η πτυχιακή εργασία είναι έργο του/της φοιτητή/ριας και αντικατοπτρίζει τις
θεωρητικές και μεθοδολογικές του/της γνώσεις, καθώς και την ικανότητα συγγραφής και
ολοκληρωμένης παρουσίασης ενός θέματος με βάση τις κοινά αποδεκτές αρχές που διέπουν
την επιστήμη της Ψυχολογίας.
Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από τους/τις φοιτητές/ριες του Τμήματος είναι προαιρετική
και εκπονείται συνήθως σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατ’ εξαίρεση και με τη σύμφωνη γνώμη
του/της επόπτη/ριας, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας και σε ένα
εξάμηνο.
H ανάθεση της πτυχιακής εργασίας ξεκινά κατά κανόνα στο τέλος του 6ου εξαμήνου
φοίτησης (1η Ιουνίου). Το θέμα της πτυχιακής εργασίας αποφασίζεται σε συνεργασία με τον/την
επόπτη/ρια, ο/η οποίος/α επιβλέπει την πρόοδο της εργασίας και καθοδηγεί τον/τη φοιτητή/ρια
καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής του/της εργασίας.
Κάθε φοιτητής/ρια που επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή εργασία υποχρεούται να καταθέσει
υπογεγραμμένο από τον/την επόπτη/ρια το έντυπο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας στην
Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο έως και την τελευταία ημέρα υποβολής των
ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.
Ως επόπτες/ριες της πτυχιακής εργασίας μπορεί να ορίζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που
διδάσκουν ή έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εμπίπτει το θέμα της πτυχιακής
εργασίας, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων που διδάσκουν μαθήματα που εντάσσονται
στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει κατά ανώτατο
όριο 6 πτυχιακές εργασίες κάθε ακαδημαϊκό έτος.
H πτυχιακή εργασία είναι κατά προτίμηση ερευνητική, αλλά μπορεί να είναι και
βιβλιογραφική. Η εργασία μπορεί να εκπονείται ατομικά ή από ομάδα δύο φοιτητών/τριών και
ακολουθεί το πρότυπο συγγραφής του American Psychological Association (A.P.A.). Αναλυτικές
οδηγίες για τις προϋποθέσεις εκπόνησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας
δίνονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος. Επιπλέον,
πληροφορίες για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας διατίθενται στον Οδηγό Σπουδών και
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στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η εργασία αξιολογείται από τον/την επόπτη/τρια ως προς το
περιεχόμενο, τη δομή και την αυτενέργεια του/της φοιτητή/ριας.
Καθίσταται σαφές στους/τις φοιτητές/ριες ότι η λογοκλοπή, δηλαδή, η αντιγραφή εργασίας
κάποιου/ας άλλου/ης, η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης, δημοσιευμένης ή μη, η παράθεση
οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης χωρίς σχετική αναφορά αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό
παράπτωμα. Επιπλέον κυρώσεις δύνανται να επιβληθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες του Ιδρύματος.
Η αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται μέσα στη χρονική διάρκεια της
κάθε εξεταστικής περιόδου και, εφόσον κρίνεται επιτυχής, πιστώνεται με 20 ΠM/ECTS. Ο/Η
επόπτης/ρια συντάσσει και υπογράφει ειδικό βαθμολόγιο, στο οποίο αναγράφεται το όνομα
του/της φοιτητή/ριας, η διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, το θέμα στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα και ο βαθμός. Σε περίπτωση πτυχιακής εργασίας που εκπονήθηκε από δύο
φοιτητές/ριες, συντάσσεται ξεχωριστό βαθμολόγιο για κάθε μέλος της ομάδας.
Άρθρο 11
Πρακτική Άσκηση
Η Πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας
και αντιστοιχεί σε 10 ΠΜ/ECTS. Εντάσσεται στο 7ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών και η επιτυχής
ολοκλήρωσή της αξιολογείται με το χαρακτηρισμό «Επιτυχής/Ανεπιτυχής».
Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας κατά το τελευταίο έτος
σπουδών τους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς όπου
παρέχονται ψυχολογικές υπηρεσίες από επαγγελματίες ψυχολόγους, οι οποίοι/ες εποπτεύουν
την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών. Η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης
πιστοποιείται από τον/την επόπτη/ρια του φορέα υποδοχής σε συνεργασία τον/την
επιστημονικά υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ψυχολογίας. Επιστημονικά
υπεύθυνος/η της πρακτικής άσκησης είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τμήματος Ψυχολογίας, το
οποίο ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια 160 ωρών και εκπονείται σε χρονικό διάστημα δυο (2)
μηνών μερικής απασχόλησης. Το εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο εβδομαδιαίο ωράριο του
Φορέα Υποδοχής και ανέρχεται σε 15-20 ώρες την εβδομάδα.
Η Πρακτική άσκηση στο Τμήμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω επιχειρησιακών
προγραμμάτων. Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.», στο
οποίο συμμετέχει το Τμήμα Ψυχολογίας, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Εταιρικού Συμφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση». Η πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος είναι
αμειβόμενη.
Η αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση (προαίτηση) υποβάλλεται
ηλεκτρονικά μετά από σχετική ανακοίνωση του Τμήματος.
Τα κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης των φοιτητών/τριών στις δομές της πρακτικής
άσκησης αφορούν:
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(α) Το έτος φοίτησης (70% των διαθέσιμων θέσεων καλύπτεται από φοιτητές/ριες που
διανύουν το 7ο ή 8ο εξάμηνο των σπουδών τους και το υπόλοιπο 30% των θέσεων καλύπτεται
από φοιτήτριες και φοιτητές/ριες που βρίσκονται πάνω από το 8ο εξάμηνο σπουδών τους),
(β) Ακαδημαϊκά κριτήρια τα οποία ισχύουν και για τις δυο κατηγορίες φοιτητών/ριών (Ο
αριθμός των μονάδων ECTS που υπολείπονται για τη λήψη του πτυχίου, όπως αυτό έχει
πιστοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη ο
μέσος όρος της βαθμολογίας των φοιτητών/ριών).
Η παραπάνω αναλογία δύναται να τροποποιηθεί με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται
πλήρως ο αριθμός των φοιτητών/τριών του 7ου εξαμήνου που επιθυμούν να συμμετέχουν στην
Πρακτική Άσκηση και είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τη λήξη του 4ου
έτους (εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου). Οι φοιτητές/ριες που επιλέγονται υποβάλλουν
ηλεκτρονικές αιτήσεις για εκπόνηση πρακτικής άσκησης στην πλατφόρμα http://www.
dasta.auth.gr.
Στο Πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετέχουν αλλοδαποί φοιτητές/ριες που φοιτούν στο
Τμήμα μέσω του Προγράμματος Erasmus+. Οι φοιτητές/ριες του Τμήματος μπορούν να
συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» μόνο μία φορά. Φοιτητές/ριες,
οι οποίοι/ες έχουν συμμετάσχει μία φορά για Πρακτική Άσκηση μέσω Επιχειρησιακού
Προγράμματος, δεν μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στο ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
ακόμη και αν φοιτούν σε διαφορετικό Τμήμα.
Από το παραπάνω Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εξαιρούνται μόνον όσοι/ες φοιτητές/ριες
του Τμήματος Ψυχολογίας είναι αδύνατο να συμμετάσχουν λόγω ειδικών επιδομάτων ή
ταυτόχρονης συμμετοχής σε άλλα επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα (ή στις περιπτώσεις
πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος Erasmus+). Αυτό
αποφασίζεται κατά περίπτωση από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από αίτημα του/της
φοιτητή/ριας και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις
οι φοιτητές/ριες τοποθετούνται σε Φορείς Υποδοχής που επιλέγει το Τμήμα, με την καθοδήγηση
του/της εκάστοτε Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος
Ψυχολογίας.
Επιπλέον, το Τμήμα Ψυχολογίας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής
άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Placement η οποία πιστώνεται με τον
αντίστοιχο αριθμό ΠΜ/ECTS που φέρει η Πρακτική Άσκηση στο Πρόγραμμα Σπουδών του
Τμήματος και αντικαθιστά την υποχρέωση εκπόνησης της αντίστοιχης Πρακτικής Άσκησης
στην ημεδαπή. Αναλυτικές οδηγίες για τη δυνατότητα αυτή περιγράφονται στο Άρθρο 24 του
παρόντος Κανονισμού.
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητριών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας διέπεται από τον
Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και τις τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες
λειτουργίας της κάθε δομής.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης καθώς και η
διαδικασία αιτήσεων, επιλογής, ενστάσεων, ασφάλισης, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των
φοιτητών και φοιτητριών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση βρίσκονται στον
Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας.
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Άρθρο 12
Αξιολόγηση Επίδοσης Φοιτητών/ριών
Η τελική αξιολόγηση για κάθε διδασκόμενο μάθημα πραγματοποιείται μετά το τέλος του
αντίστοιχου εξαμήνου κατά το οποίο διδάσκεται το μάθημα. Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου
εξετάζονται κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου (Ιανουαρίου για το
χειμερινό και Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο) και επαναληπτικά την περίοδο Σεπτεμβρίου κάθε
ακαδημαϊκού έτους. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές/ριες οι οποίοι/ες
έχουν συμπεριλάβει το αντίστοιχο μάθημα στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων κατά την
έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των προπτυχιακών
φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής
μονάδας. Η παρακολούθηση ενός μαθήματος θεωρείται επιτυχής εάν ο τελικός βαθμός είναι
τουλάχιστον πέντε (5). Η αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας με το χαρακτηρισμό της
επίδοσης του/της φοιτητή/ριας έχει ως εξής:
8,5 - 10
«Άριστα»
6,5 - 8,49
«Λίαν Καλώς»
5,0- 6,49
«Καλώς»
Υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία κάποιος/α δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό είναι
υποχρεωμένος/η να τα επαναλάβει δηλώνοντάς τα εκ νέου σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Τα μαθήματα επιλογής και ελεύθερης επιλογής στα οποία οι φοιτητές/ριες δεν λαμβάνουν
προβιβάσιμο βαθμό, μπορούν να δηλωθούν εκ νέου ή να αντικατασταθούν με άλλα.
Για τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την ατομική τους βαθμολογία οι φοιτητές/ριες
μπορούν να ενημερώνονται από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γραμματείας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www. sis.auth.gr
Άρθρο 13
Εξετάσεις
Η αξιολόγηση της επίδοσης σε ένα μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί με γραπτή ή
προφορική εξέταση. Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας μπορεί να λαμβάνονται υπόψη
και ενδιάμεσες αξιολογήσεις ίσης ή διαφορετικής βαρύτητας, όπως εξετάσεις γραπτής ή
προφορικής προόδου, παρουσίαση εργασιών, εργαστηριακές ασκήσεις. Ο καθορισμός του
τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/ριών σε ένα μάθημα καθορίζεται από
τον/τη διδάσκοντα/ουσα και ανακοινώνεται στο διάγραμμα του μαθήματος στο δικτυακό τόπο
του Τμήματος και στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων του Α.Π.Θ
(https://elearning.auth.gr/) .
Σε περίπτωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί με την
προβλεπόμενη ιατρική γνωμάτευση, προβλέπεται η δυνατότητα ειδικής συνθήκης εξέτασης
κατόπιν επικοινωνίας με τους/τις Συμβούλους Σπουδών.
Διαδικασία Εξετάσεων
1. Το Πρόγραμμα των εξετάσεων αναρτάται εγκαίρως από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα
του Τμήματος προκειμένου οι φοιτητές/ριες να ενημερωθούν για την ημέρα διεξαγωγής της
εξέτασης κάθε μαθήματος, τη διάρκειά της καθώς και τις αίθουσες εξέτασης.
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2. Οι φοιτητές/ριες κατά την προσέλευσή τους στις αίθουσες εξετάσεων οφείλουν να
φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα (ή σε περίπτωση απώλειας αυτής αστυνομική
ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης). Οι καθορισμένοι επιτηρητές οφείλουν να ελέγχουν
την ακαδημαϊκή ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο απόδειξης της ταυτότητας
προσκομίσει ο/η φοιτητής/ρια και να πραγματοποιούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
3. Οι εξεταζόμενοι/ες πρέπει να κάθονται στις θέσεις τους ακολουθώντας τις οδηγίες των
επιτηρητών/ριών και του/της διδάσκοντα/ουσας. Απαγορεύεται ρητά η χρήση κινητού
τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα
κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να παραμένουν απενεργοποιημένα και να μη βρίσκονται σε
εμφανές σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
4. Οι επιτηρητές/ριες μεριμνούν για την τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της
εξέτασης. Οι φοιτητές/ριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από την αίθουσα για τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.
5. Κάθε εξεταζόμενος/η οφείλει κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης να σέβεται τους
όρους ομαλής διεξαγωγής της εξέτασης, να ακολουθεί τις υποδείξεις των επιτηρητών/ριών και
να συμμορφώνεται σε αυτές.
6. Κατά την παράδοση του γραπτού οι εξεταζόμενοι/ες καταχωρούν το όνομα και τον
αριθμό μητρώου τους και υπογράφουν την κατάσταση συμμετεχόντων/ουσών.
7. Οι επιτηρητές/ριες έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν προφορικές
παρατηρήσεις σε εξεταζόμενο/η που παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων (π.χ.,
συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, σημειώσεις στα έδρανα,
διευκόλυνση ή συμμετοχή σε αντιγραφή, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α.). Σε περίπτωση που
εντοπιστεί παράβαση οποιασδήποτε μορφής, οι επιτηρητές/ριες θα πρέπει να ενεργούν κατά
την κρίση τους και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του/της διδάσκοντα/ουσας τον/την οποίο/α
οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα. Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας των
εξετάσεων επιβάλλεται ως μέτρο εσωτερικής τάξης ο μηδενισμός του γραπτού. Επιπλέον
κυρώσεις δύνανται να επιβληθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ιδρύματος.
8. Απαγορεύεται η έξοδος εξεταζόμενων φοιτητών/ριών από την αίθουσα εξέτασης πριν
παραδώσουν τα θέματα και το γραπτό τους χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας. Κατ'
εξαίρεση, για λόγους υγείας, επιτρέπεται ολιγόλεπτη έξοδος από την αίθουσα εξέτασης με
συνοδεία επιτηρητή/ριας.
9. Οι επιτηρητές/ριες θα πρέπει να διασφαλίζουν το κύρος και την αξιοπιστία των
εξετάσεων με την πιστή εφαρμογή του κανονισμού των εξετάσεων.
10. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων καταχωρούνται από τον/τη διδάσκοντα/ουσα στην
ηλεκτρονική εφαρμογή sis.auth.gr διδασκόντων/ουσών και επικυρώνονται από τη Γραμματεία
του Τμήματος.
11. Αναβαθμολόγηση γραπτού δεν επιτρέπεται. Τα γραπτά φυλάσσονται με ευθύνη του/της
διδάσκοντα/ουσας για διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών ετών. Στη συνέχεια δύναται να
καταστραφούν.
12. Διόρθωση βαθμού επιτρέπεται, εφόσον διαπιστωθεί λάθος εκ παραδρομής, ύστερα από
έγγραφο του/της αρμόδιου/ας διδάσκοντος/ουσας και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Οι φοιτητές/ριες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο γραπτό τους κατόπιν επικοινωνίας με
τους/τις διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων.
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13. Αν ο/η φοιτητής/ρια αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με
απόφαση του Κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του/της, από τριμελή επιτροπή
καθηγητών/ριών της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και
ορίζονται από τον/την Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης
διδάσκων/ουσα. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο/η φοιτητής/ρια συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του/της
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό του
Ιδρύματος.
14. Για θέματα που δεν καλύπτονται στην παρούσα ενότητα, αρμόδια να αποφασίζει είναι
η Συνέλευση του Τμήματος.
Άρθρο 14
Λήψη πτυχίου
Ο/Η φοιτητής/ρια του Τμήματος Ψυχολογίας ολοκληρώνει με επιτυχία τη φοίτηση στο Τμήμα
και λαμβάνει πτυχίο Ψυχολογίας με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού εξαμήνων που
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου εφόσον:
- Έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών,
όπως αυτά ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό και τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.
- Έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα της επιλεγμένης Ξένης Γλώσσας.
- Έχει περατώσει επιτυχώς την Πρακτική Άσκηση.
- Έχει περατώσει επιτυχώς τη Πτυχιακή Εργασία, εφόσον την έχει επιλέξει. Στην περίπτωση
που δεν επιλέγεται Πτυχιακή Εργασία, οι μονάδες αυτής συμπληρώνονται με μαθήματα
επιλογής.
- Έχει συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη
λήψη του πτυχίου, δηλαδή 240 ΠΜ/ECTS με την κατανομή που προβλέπεται στο Άρθρο 8
(Πρόγραμμα Σπουδών).
Η ανακήρυξη πτυχιούχου γίνεται βάσει της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της τελευταίας
εξεταστικής περιόδου στην οποία συμμετείχε ο/η φοιτητής/ρια, όπως αυτή ορίζεται στο ετήσιο
ακαδημαϊκό ημερολόγιο με απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής.
Άρθρο 15
Τύπος απονεμόμενου τίτλου σπουδών
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. απονέμει
Πτυχίο στην «Ψυχολογία».
Το πτυχίο είναι δημόσιο έγγραφο, εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σύμφωνα με
τις αποφάσεις της Συγκλήτου μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, όπως αυτή ορίζεται
στον παρόντα Κανονισμό, και υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την
Γραμματέα του Τμήματος.
Πριν την απονομή του πτυχίου, στον/στην απόφοιτο του Προγράμματος Προπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος μπορεί να χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης του
Προγράμματος μετά από αίτησή του/της στη Γραμματεία του Τμήματος.
Επιπλέον του πτυχίου, χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και
της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], το οποίο αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο
με πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το
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περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Το
Παράρτημα Διπλώματος δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική
βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.
Άρθρο 16
Υπολογισμός βαθμού πτυχίου
Ο βαθμός του πτυχίου σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. υπολογίζεται με την
παρακάτω εξίσωση:
Βαθμός Μαθήματος 1 x ECTS Μαθήματος1 + Βαθμός Μαθήματος 2 x ECTS Μαθήματος 2 +
…+Βαθμός Πτυχιακής Εργασίας x ECTS Εργασίας )
Συνολικός Αριθμός ECTS Πτυχίου συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών
Ο βαθμός πτυχίου προκύπτει, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι
ο/η φοιτητής/ρια συμπληρώνει τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για
τη λήψη του πτυχίου, δηλαδή 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), με την προβλεπόμενη κατανομή
(βλ. Άρθρο 8).
Ο/Η φοιτητής/ρια δικαιούται να εξετασθεί σε δύο (2) επιπλέον επιλεγόμενα μαθήματα, ο
βαθμός των οποίων δύναται να αντικαταστήσει χαμηλότερους βαθμούς άλλων επιλεγόμενων
μαθημάτων κατόπιν αίτησης του/της φοιτητή/ριας. Ο βαθμός των μαθημάτων που
αντικαθίστανται δεν υπολογίζεται στον τελικό βαθμό του πτυχίου ούτε και οι ΠΜ/ECTS των
μαθημάτων αυτών στον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων 240 ΠΜ (ECTS) που
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου Ψυχολογίας. Τα μαθήματα που αντικαθίστανται
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.
Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση των σπουδών και αναγράφει βαθμό με ακρίβεια
δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο βαθμός αυτός κλιμακώνεται ως εξής: Άριστα: 8.50 - 10, Λίαν Καλώς:
6,50 - 8,49,Καλώς: 5 - 6,49.
Άρθρο 17
Καθομολόγηση αποφοίτων
1. Το πτυχίο απονέμεται σε ειδική πανηγυρική τελετή καθομολόγησης (ορκωμοσίας)
παρουσία όλων των αποφοίτων, ενώπιον του/της Κοσμήτορα ως εκπροσώπου του/της
Πρύτανη/νεως του Α.Π.Θ., του/της Προέδρου του Τμήματος και των μελών ΔΕΠ. Η ορκωμοσία
δεν αποτελεί συστατική διαδικασία της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όμως
αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου τίτλου του πτυχίου.
2. Ορκωμοσία αποφοίτων πραγματοποιείται τρεις (3) φορές το χρόνο μετά το πέρας των
εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες των
τελετών ορκωμοσίας καθορίζονται από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής και
αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος.
Για όσους/όσες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου επιτρέπεται επίκληση
της τιμής και της συνείδησής τους.

[16]

Για τη συμμετοχή στην τελετή καθομολόγησης (ορκωμοσίας), υποβάλλεται αίτηση στη
Γραμματεία του Τμήματος σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από αυτή και αναρτώνται
εγκαίρως στο δικτυακό τόπο του Τμήματος.
Με την αίτηση για συμμετοχή στην τελετή ορκωμοσίας συνυποβάλλονται:
• Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος για τη μη ύπαρξη οφειλών.
• Βεβαίωση αποχώρησης από δωμάτιο σε περίπτωση διαμονής σε Φοιτητική Εστία.
• Ακαδημαϊκή ταυτότητα
• Βεβαίωση από το Γραφείο Κίνησης του Α.Π.Θ. για κατάθεση του σήματος στάθμευσης
αυτοκινήτου στους χώρους του Πανεπιστημίου, εφόσον είχε χορηγηθεί.
Το πτυχίο δύναται να τυπωθεί και σε ειδικό ομοιόμορφο χαρτί – μεμβράνη, η οποία
υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα του Τμήματος και
σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Ιδρύματος. Προκειμένου να χορηγηθεί η μεμβράνη του
πτυχίου, ο/η ενδιαφερόμενος/η πτυχιούχος υποβάλλει αίτηση έκδοσής της είτε (α) δια ζώσης
στη Γραμματεία του Τμήματος, συνυποβάλλοντας την απόδειξη καταβολής της αξίας της
μεμβράνης, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., είτε (β) ηλεκτρονικά
στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Γραμματείας μέσω της οποίας πραγματοποιείται
και η πληρωμή της.
Άρθρο 18
Φοιτητές/ριες ΑμεΑ
Το Τμήμα Ψυχολογίας αντιμετωπίζει με μεγάλη προσοχή τις ιδιαίτερες ανάγκες των
φοιτητών/τριών ΑμεΑ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση των
σπουδών τους.
Οι διδάσκοντες/ουσες υποχρεούνται να υποστηρίζουν φοιτητές/ριες ΑμεΑ κατά την
παρακολούθηση μαθημάτων παρέχοντας επιπλέον χρόνο για την αφομοίωση της διδασκαλίας
του μαθήματος, την επίλυση σχετικών αποριών και την ενημέρωση σχετικά με την παροχή
ειδικού υποστηρικτικού υλικού (όπως πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συγγράμματα, πρόσβαση σε
βιβλιογραφικό υλικό για τους έντυπο-ανάπηρους χρήστες, π.χ., Accessible Multi-modal
Electronic Library, Amelib κλπ.).
Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Σύμβουλοι Σπουδών με
σκοπό την επιστημονική καθοδήγηση, συμβουλευτική και στήριξη όλων των φοιτητών/ριών,
συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών/ριών ΑμεΑ, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των
σπουδών τους και τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την ολοκλήρωση των
ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων.
Φοιτητές/ριες του Τμήματος μέσα από ποικίλες δράσεις, καθώς και μέσω υποτροφιών του
Α.Π.Θ., παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φοιτητές/ριες ΑμεΑ σε θέματα μετακίνησής τους μέσα
στο χώρο του Πανεπιστημίου, επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, συγγραφής
σημειώσεων, μελέτης και εξετάσεων.
Κατά το σχεδιασμό του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας και εξετάσεων και την
επιλογή αιθουσών δίνεται προτεραιότητα στο κριτήριο της προσβασιμότητας στις αίθουσες και
τα εργαστήρια διδασκαλίας, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των
μαθημάτων από τους φοιτητές/ριες με προβλήματα κινητικότητας (π.χ., ράμπες στους
εξωτερικούς χώρους και ανελκυστήρες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους).
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Οι φοιτητές/ριες με διαταραχές όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση),
αισθητηριακές διαταραχές ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, μαθησιακές
δυσκολίες και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους
Συμβούλους Σπουδών για τη διερεύνηση της δυνατότητας ειδικών συνθηκών εξέτασης.
Αναλόγως της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης ενός φοιτητή ή μίας φοιτήτριας, παρέχεται (α) η
δυνατότητα για προφορικές εξετάσεις, (β) επιπλέον χρόνος σε γραπτές εξετάσεις, (γ) η
δυνατότητα για χρήση «μεταγραφέα» στον/στην οποίο/α υπαγορεύονται οι απαντήσεις όταν οι
γραπτές εξετάσεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν με άλλο τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος σχετική γνωμάτευση υγείας,
σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής
επιτροπής και ενημερώνονται οι Σύμβουλοι Σπουδών.
Άρθρο 19
Υποτροφίες
Το Α.Π.Θ. χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες με αντιμισθία σε προπτυχιακούς/ές
φοιτητές/ριες που πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, τα οποία ορίζονται με
Προκήρυξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. Με την ίδια προκήρυξη
εξειδικεύεται το παρεχόμενο από τους επιλεγέντες/είσες υπότροφους έργο.
Πληροφορίες για υποτροφίες και βραβεία αριστείας που χορηγούνται από το
Α.Π.Θ. και άλλους φορείς βρίσκονται αναρτημένες στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους του
Τμήματος Κληροδοτημάτων (http://www.klirodotimata.web.auth.gr/general-info), του Τμήματος
Σπουδών
(http://dps.auth.gr/el/scholarships),
του
Γραφείου
Διασύνδεσης
(https://dasta.auth.gr/scholarships.aspx)
και
του
Τμήματος
Ψυχολογίας
(http://www.psy.auth.gr/el/scholarships).
Άρθρο 20
Αξιολόγηση Μαθημάτων – Διδασκόντων/ουσών
Η αξιολόγηση των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων/ουσών από
τους/τις φοιτητές/ριες του Τμήματος στηρίζεται στην κείμενη νομοθεσία και πραγματοποιείται
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο αρμόδιος φορέας για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση.
Σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κάθε φοιτητής/ρια καλείται,
μέσω της ιστοσελίδας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π./ https://qa.auth.gr), να
προβεί σε αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος. Η αξιολόγηση διενεργείται με
την συμπλήρωση ανώνυμου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου διαθέσιμου από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. για
τα μαθήματα που διδάχθηκαν, καθώς και τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες για κάθε
ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η διαδικασία αξιολόγησης διαρκεί περίπου ένα με ενάμισι μήνα προς το
τέλος του εξαμήνου και ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
Στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η αποτύπωση της ποιότητας και
αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου με σκοπό τη συνεχή βελτίωση
των παρεχόμενων σπουδών και υπηρεσιών από το Τμήμα.
Επίσης, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους καλούνται να
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών, στο οποίο απαντούν σε ερωτήσεις
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σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών και την εμπειρία φοίτησής τους στο Τμήμα (π.χ., ποιότητα
σπουδών, υπηρεσίες και υποδομές, προσφερόμενα μαθήματα, προσωπικό του Τμήματος κ.α.).
Τα δεδομένα της αξιολόγησης των αποφοίτων αναλύονται από το σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. και
είναι διαθέσιμα στο Τμήμα.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ.
(https://qa.auth.gr/).
Άρθρο 21
Οδηγός Σπουδών
Κάθε Μάιο καταρτίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος, ο οποίος περιγράφει αναλυτικά τη δομή και τις αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα
Μαθημάτων, τις επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες και το φόρτο εργασίας όλων των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων και τα
μαθησιακά αποτελέσματα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών/τριών του
Τμήματος. Παρέχει, επίσης, γενικότερες πληροφορίες για τη δομή του Τμήματος, τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, το προσωπικό του, καθώς και πληροφοριακό υλικό χρήσιμο για κάθε
νεοεγγραφόμενο/η φοιτητή/ρια.
Η προσεκτική μελέτη του Οδηγού Σπουδών, καθώς και η τήρηση όλων των υποχρεώσεων
που απορρέουν από αυτόν, αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή/ριας.
Ο Οδηγός Σπουδών επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος και αναρτάται στο δικτυακό
τόπο Τμήματος (http://www.psy.auth.gr).
Άρθρο 22
Αναγνώριση μαθημάτων
Φοιτητές/ριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα με (α) κατατακτήριες εξετάσεις, (β)
μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης από άλλα Τμήματα Ψυχολογίας της χώρας, (γ) με το σύστημα
εισαγωγής μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων σε ποσοστό 10%, μπορούν να αναγνωρίσουν
μαθήματα στα οποία είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα Προέλευσής τους κάνοντας χρήση
των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4115/2013 μία φορά μετά την εισαγωγή τους.
Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,
πραγματοποιείται με εισήγηση του Τομέα στον οποίο ανήκει το μάθημα και απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά περίπτωση, οι φοιτητές/ριες απαλλάσσονται από την εξέταση
των αντίστοιχων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας και τα
μαθήματα αυτά δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.
Η κατοχύρωση των μαθημάτων που αναγνωρίζονται γίνεται χωρίς βαθμό με την ένδειξη
«απαλλαγή/κατοχύρωση» στην καρτέλα του/της φοιτητή/ριας και τα μαθήματα υπολογίζονται
μεν στη λήψη πτυχίου όχι όμως στον μέσο όρο του βαθμού του πτυχίου.
Για την αναγνώριση μαθημάτων οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως
στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
− Αίτηση στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν τον τίτλο και τον κωδικό των
προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Προέλευσης, καθώς και τα αντίστοιχα μαθήματα του
Τμήματος Υποδοχής που επιθυμούν να τύχουν απαλλαγής.
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− Επικυρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Προέλευσης, στο οποίο θα
περιλαμβάνονται τα αναλυτικά περιγράμματα των μαθημάτων που αιτούνται να
λάβουν απαλλαγή.
− Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων του Τμήματος Προέλευσης.
Άρθρο 23
Συγγράμματα – Λοιπά Βοηθήματα
Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες του Τμήματος δικαιούνται να επιλέγουν και να
προμηθεύονται δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό των
υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου
Ψυχολογίας. Το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων δεν
επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που οι φοιτητές/ριες επιλέγουν και στα οποία
εξετάζονται, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.
Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται -ένα και μόνο ένα- έντυπο βιβλίο, καθώς και οι έντυπες ή
ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις ή τα ηλεκτρονικά βιβλία ελεύθερης πρόσβασης, και
εφόσον ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο του
μαθήματος.
Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων συντάσσεται κάθε ακαδημαϊκό έτος ύστερα
από εισηγήσεις των Τομέων και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και περιλαμβάνει δύο
(2) προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα ανά μάθημα.
Ο κατάλογος κάθε ακαδημαϊκού έτους καταχωρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος
στην ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών
βοηθημάτων (eudoxus.gr) σε αντιστοιχία με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.
Μέριμνα λαμβάνεται ώστε τα διδακτικά συγγράμματα να υπάρχουν σε ικανό αριθμό αντιτύπων
στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του Τμήματος.
Η δήλωση και η παραλαβή των συγγραμμάτων γίνεται σε ημερομηνίες που ορίζει η
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ». Μετά την
υποβολή της δήλωσης οι φοιτητές/ριες παραλαμβάνουν τα επιλεγμένα συγγράμματα από τα
συνεργαζόμενα σημεία διανομής.
Οι φοιτητές/ριες έχουν δικαίωμα να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για
μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Επιπλέον των διδακτικών συγγραμμάτων, οι φοιτητές/ριες του Τμήματος με την
ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων αποκτούν πρόσβαση και στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών
Μαθημάτων (e-learning) του Α.Π.Θ., η οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζει τη διάθεση
εκπαιδευτικού υλικού.
Άρθρο 24
Κινητικότητα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+
Το Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση,
συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς κινητικότητας Erasmus+ International, στο οποίο
συμμετέχει το Α.Π.Θ., αφορούν ένα πλαίσιο δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών εντός και εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την υπογραφή διμερών συνεργασιών, το Πρόγραμμα δίνει τη
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δυνατότητα σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες να πραγματοποιήσουν
με υποτροφία μέρος των σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο άλλου κράτους-μέλους του
Προγράμματος με το οποίο έχει συναφθεί διμερής συμφωνία, καθώς και την Πρακτική τους
Άσκηση σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Η διάρκεια σπουδών στο εξωτερικό δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις μήνες (3 μήνες) και μεγαλύτερη από ένα ακαδημαϊκό έτος
(12 μήνες) ανά επίπεδο φοίτησης (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ανεξαρτήτως του
αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση). Οι περίοδοι αυτές
αναγνωρίζονται στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακών συμφωνιών μεταξύ των ιδρυμάτων
προέλευσης και υποδοχής.
Στο Τμήμα Ψυχολογίας το πρόγραμμα Erasmus+ συντονίζεται από τρία μέλη ΔΕΠ, δύο για την
κινητικότητα για σπουδές και ένα για την κινητικότητα για πρακτική άσκηση, τα οποία
υποστηρίζονται από ένα μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος. Ο/Η ένας/μία Συντονιστής/ρια για σπουδές
έχει και το συντονισμό του δράσης της διεθνούς διάστασης του προγράμματος (Erasmus+
International). Οι Συντονιστές/ριες ECTS/Erasmus+ είναι υπεύθυνοι/ες για τη διάχυση του
προγράμματος Erasmus+ στους/στις φοιτητές/ριες του Τμήματος και στα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος, την ενημέρωση και καθοδήγηση των φοιτητών/ριών, τη διαδικασία επιλογής των
εξερχόμενων φοιτητών/ριών για σπουδές και πρακτική άσκηση (σε συνεργασία με το Τμήμα
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), τη συγκρότηση της συμφωνίας μάθησης στο
Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς και τη διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων και μεταφοράς των
πιστωτικών μονάδων από το Ίδρυμα Υποδοχής στο Ίδρυμα Προέλευσης. Επιπλέον, έχουν την
ευθύνη των εισερχόμενων φοιτητών/ριών και της συγκρότησης της συμφωνίας μάθησης στο
Τμήμα, καθώς και την ευθύνη υποδοχής εισερχόμενων μελών ΔΕΠ στο Τμήμα.
Κινητικότητα για Σπουδές
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS από το 1987.
Ήταν ένα από τα πρώτα Τμήματα του Α.Π.Θ. το οποίο συμμετείχε σε δίκτυα ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων, προάγοντας την κινητικότητα εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών/ριών
και μελών ΔΕΠ από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί το πρόγραμμα ERASMUS.
Το Τμήμα διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό διμερών συμφωνιών με αντίστοιχα Τμήματα
Ιδρυμάτων Υποδοχής ώστε να διασφαλίζεται ετησίως, με την προϋπόθεση της εκάστοτε
διαθέσιμης χρηματοδότησης, η κινητικότητα για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος
Erasmus+ για ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών/ριών του Τμήματος. Για την επιλογή των
εξερχόμενων για Σπουδές φοιτητών/ριών του Τμήματος Ψυχολογίας εφαρμόζεται η διαδικασία
επιλογής που έχει οριστεί από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Τ.Ε.Ε.Π)
του Α.Π.Θ., η οποία εφαρμόζεται από το σύνολο των Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών/ριών για σπουδές και η
μοριοδότηση των κριτηρίων περιγράφονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://eurep.auth.gr/el/students/studies.
Το Τμήμα Ψυχολογίας δέχεται εισερχόμενους/ες φοιτητές/ριες για σπουδές από τα Ιδρύματα
του εξωτερικού με τα οποία έχει υπογράψει διμερή συμφωνία συνεργασίας στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+. Εισερχόμενους/ες φοιτητές/ριες δέχεται, επίσης, και από τα Ιδρύματα
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία το Α.Π.Θ. έχει υπογράψει διμερή δι-ιδρυματική
συμφωνία συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International. Ειδικά για
τους/τις εισερχόμενους/ες φοιτητές/ριες, προσφέρονται μαθήματα στην αγγλική γλώσσα με τα
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οποία μπορούν να καλύψουν μέρος του εξαμηνιαίου προγράμματος φοίτησης στο Τμήμα
Ψυχολογίας. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται και σε εισερχόμενους/ες φοιτητές/ριες άλλων
Τμημάτων του Α.Π.Θ.
Ακαδημαϊκή Αναγνώριση των Σπουδών στο πλαίσιο του Erasmus+
Βασική μέριμνα του Τμήματος για τους/τις φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Erasmus+ είναι η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Το
πρόγραμμα μαθημάτων των μετακινούμενων φοιτητών/ριών στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι θέμα
αρμοδιότητας του ακαδημαϊκού Συντονιστή του Τμήματος (ECTS/Erasmus Coordinator) και
καθορίζεται πριν την αναχώρησή τους με τη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement), η οποία
υπογράφεται από τους Συντονιστές ECTS/Erasmus και των δύο Ιδρυμάτων, Προέλευσης και
Υποδοχής. Στη Συμφωνία Μάθησης αναγράφεται, επίσης, ο τρόπος αναγνώρισης στο Τμήμα
Ψυχολογίας των μαθημάτων που ο/η κάθε φοιτητής/ρια θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς στο
Ίδρυμα Υποδοχής.
Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων όλων των μαθημάτων στα οποία οι
μετακινούμενοι/ες φοιτητές/ριες εξετάστηκαν επιτυχώς στο Ίδρυμα Υποδοχής γίνεται από τη
Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του/της Συντονιστή/ριας ECTS/Erasmus και
σύμφωνα με τη Συμφωνία Μάθησης και την αναλυτική βαθμολογία (Transcript of Records) που
προσκομίζει ο/η φοιτητής/ρια ή αποστέλλει το Ίδρυμα Υποδοχής. Στο Τμήμα Ψυχολογίας τα
μαθήματα που ολοκληρώνονται επιτυχώς στο Ίδρυμα Υποδοχής αναγνωρίζονται ως εξής:
(α) Ως Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας,
εφόσον θεωρηθούν ισοδύναμα ως προς το περιεχόμενο. Για την αναγνώριση υποχρεωτικού
μαθήματος απαιτείται σχετική γραπτή συναίνεση του/της διδάσκοντα/ουσας πριν την
αναχώρηση του/της φοιτητή/ριας.
(β) Ως Μαθήματα Επιλογής, εφόσον πρόκειται για μαθήματα της επιστήμης της Ψυχολογίας.
Στην περίπτωση αυτή, τα μαθήματα αναγνωρίζονται και καταχωρούνται με τον τίτλο που αυτά
φέρουν στο Ίδρυμα Υποδοχής.
(γ) Ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (μέχρι 10 ΠΜ/ECTS σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών
του Τμήματος). Και στην περίπτωση αυτή, τα μαθήματα αναγνωρίζονται και καταχωρούνται με
τον τίτλο που αυτά φέρουν στο Ίδρυμα Υποδοχής.
(δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν εμπίπτει στις προηγούμενες, τα μαθήματα που
εξετάστηκαν επιτυχώς στο Ίδρυμα Υποδοχής καταχωρούνται μόνο στο Παράρτημα
Διπλώματος, χωρίς πιστωτικές μονάδες (ECTS) και χωρίς να προσμετρώνται για τη λήψη
πτυχίου και τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/ριες έχουν τη δυνατότητα,
εφόσον το επιθυμούν, να συμπεριλάβουν μεταξύ των δύο (2) μαθημάτων που δικαιούνται να
αντικαταστήσουν με στόχο τη βελτίωση του βαθμού πτυχίου και μαθήματα που ολοκλήρωσαν
επιτυχώς στο Ίδρυμα Υποδοχής και που αναγνωρίστηκαν από το Τμήμα Ψυχολογίας ως
μαθήματα επιλογής ή ελεύθερης επιλογής.
Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς/ές
φοιτητές/ριες, καθώς και φοιτητές/ριες άλλων κύκλων σπουδών, να πραγματοποιήσουν
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πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και άλλους
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών.
Επιπλέον, με το πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση και
προσφάτως απόφοιτοι/ες φοιτητές/ριες (πρώτο έτος μετά την αποφοίτηση), με την
προϋπόθεση να έχουν τη φοιτητική τους ιδιότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιλογής.
Το Τμήμα Ψυχολογίας δέχεται εισερχόμενους/ες φοιτητές/ριες για Πρακτική Άσκηση στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
International με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας αντίστοιχων θέσεων στο Τμήμα.
Ακαδημαϊκή Αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης
Η Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ αναγνωρίζεται πλήρως,
εφόσον ο/η φοιτητής/τρια διατηρεί ακόμη τη φοιτητική του/της ιδιότητα μετά την επιστροφή
του από το Ίδρυμα Υποδοχής. Ειδικότερα, η Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+,
εφόσον έχει σαφή σχέση με την επιστήμη της Ψυχολογίας, πιστώνεται με τον αντίστοιχο
αριθμό ΠΜ/ECTS που φέρει η Πρακτική Άσκηση στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και
αντικαθιστά την υποχρέωση εκπόνησης της αντίστοιχης Πρακτικής Άσκησης στην ημεδαπή,
όπως αυτή ορίζεται από τον παρόντα Κανονισμό, τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης και τον
Οδηγό Σπουδών. Σε περίπτωση που Πρακτική Άσκηση έχει εκπονηθεί και στην ημεδαπή, η
Πρακτική Άσκηση Erasmus+ αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.
Στην περίπτωση μετακίνησης με την ιδιότητα του/της αποφοίτου η μετακίνηση
καταγράφεται μόνο στο Europass Mobility Document, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ.
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο
Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση δίνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων
του
Α.Π.Θ.
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship
Πρόγραμμα Erasmus+ για Α.Μ.Ε.Α.
Στο πλαίσιο μιας διευρυμένης πολιτικής ένταξης που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
με στόχο την ισότιμη συμμετοχή των Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα Erasmus, το Α.Π.Θ. και, κατ’
επέκταση, το Τμήμα Ψυχολογίας έχει υιοθετήσει μια σειρά διευκολυντικών οδηγιών και
προϋποθέσεων, προκειμένου να ενθαρρύνει τους/τις φοιτητές/ριες Α.Μ.Ε.Α. να αξιοποιήσουν
το πρόγραμμα Erasmus+ είτε για Σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση.
Για την ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών και της περιόδου εκπόνησης
Πρακτικής Άσκησης για τους/τις φοιτητές/ριες που εμπίπτουν αποδεδειγμένα στην ομάδα των
Α.Μ.Ε.Α. ισχύουν τα προαναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής
φοιτητών/ριών Α.Μ.Ε.Α. στο Πρόγραμμα Erasmus+ δίνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ. Ειδικότερα, αναλυτικές οδηγίες για
κινητικότητα
για
Σπουδές
είναι
διαθέσιμες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://eurep.auth.gr/el/students/studies/amea και οδηγίες για Πρακτική Άσκηση στη διεύθυνση
https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship/disabilities.
Άρθρο 25
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Θέματα Ακαδημαϊκής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας
Ακαδημαϊκό παράπτωμα για τους/τις φοιτητές/ριες συνιστά κάθε παράβαση των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας και των αποφάσεων των οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος, η
οποία επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία, προσβάλλει αγαθά ή μειώνει το κύρος τους.
Ειδική μνεία για ακαδημαϊκά παραπτώματα που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων
και την αντιμετώπισή τους γίνεται στο Άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού. Απαγορεύεται ρητά
η χρήση ηλεκτρονικών ή μη μέσων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς και κάθε άλλη
συμπεριφορά η οποία παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων (π.χ., συνομιλίες,
κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, σημειώσεις στα έδρανα,
διευκόλυνση ή συμμετοχή σε αντιγραφή κτλ.).
Σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα αποτελεί η λογοκλοπή και η συνειδητή αποσιώπηση της
άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο επιστημονικής
ενασχόλησης κατά την κατάθεση οποιασδήποτε εργασίας, πτυχιακής εργασίας ή στο πλαίσιο
μαθημάτων. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, η
χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης, δημοσιευμένης ή μη, καθώς και η παράθεση οποιουδήποτε
υλικού τεκμηρίωσης χωρίς σχετική αναφορά. Ειδική μνεία στη λογοκλοπή γίνεται στο Άρθρο 10
του παρόντος κανονισμού.
Επιπλέον, σοβαρά ακαδημαϊκά παραπτώματα συνιστούν: (α) η απρεπής συμπεριφορά προς
τα μέλη του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, καθώς και
προς κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, (β) η εμπρόθετη πρόκληση βλάβης στην
περιουσία του Τμήματος και του Ιδρύματος και (γ) κάθε άλλη συμπεριφορά η οποία
χαρακτηρίζεται ως ακαδημαϊκό παράπτωμα από το Ίδρυμα.
Κάθε παράβαση που αφορά θέματα ακαδημαϊκής συμπεριφοράς και δεοντολογίας
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ιδρύματος.
Άρθρο 26
Αναθεώρηση Κανονισμού
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οποιοδήποτε
ζήτημα προκύπτει στο μέλλον και δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού, θα αντιμετωπίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με
αντίστοιχη τροποποίηση και αναμόρφωση του παρόντος Κανονισμού.
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