ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ERASMUS PLUS για Σπουδές
2022-23
Συντονίστριες Erasmus+ για Σπουδές:
Ελευθερία Γωνίδα, καθηγήτρια (σε επιστημονική
άδεια το εαρινό εξάμηνο 2021-22)
Δέσποινα Τατά, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Συντονίστρια Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση:
Ευρυνόμη Αυδή, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Υποστήριξη Erasmus+: Μαλαματή Τσαπουτζόγλου

Γενικές πληροφορίες
• Κάθε φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μέχρι 12 μήνες ανά
κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους
της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση)
• Βασική προϋπόθεση επιλογής για κινητικότητα: να έχει
συμπληρώσει 50% των συνολικών πιστωτικών μονάδων
ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης.
• Δήλωση μαθημάτων 30 ECTS (για εξάμηνη μετακίνηση) στο
Πανεπιστήμιο Υποδοχής
• Η περίοδος σπουδών θεωρείται επιτυχής όταν αποδεικνύεται :
– η παρακολούθηση των μαθημάτων/ εργαστηρίων,
– η συμμετοχή στις προβλεπόμενες μορφές αξιολόγησης (εξετάσεις
γραπτές ή προφορικές/αξιολόγηση εργασιών κλπ) και
– η απόκτηση ενός ελάχιστου 20% επί των συνολικά δηλωμένων ECTS
μονάδων (δηλ. 6 ECTS μονάδες για ένα ακαδ. εξάμηνο και 12 ECTS
μονάδες για ένα έτος).
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Ο ρόλος των Συντονιστριών
Erasmus+

• Επιλογή των φοιτητών

– Σύμφωνα με τις διαδικασίες μοριοδότησης που ορίζει το ΤΕΕΠ

• Έλεγχος και Υπογραφή Συμφωνίας Μάθησης (Learning
Agreement)
• Υπογραφή αίτησης του φοιτητή προς το Ίδρυμα
Υποδοχής (εφόσον ζητείται)
• Υπογραφή Αίτησης-Δήλωσης (για τη χρηματοδότηση)
• Έλεγχος και Υπογραφή πιθανών Αλλαγών στη
Συμφωνία Μάθησης (Changes of Learning Agreement)
• Αναγνώριση μαθημάτων μετά την επιστροφή από το
εξωτερικό
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Επιλογή Πανεπιστημίου Υποδοχής
Βασικά κριτήρια επιλογής
• Πρόγραμμα Σπουδών
• Γλωσσική επάρκεια (στη γλώσσα διεξαγωγής μαθημάτων)
Για το Πρόγραμμα Σπουδών:
Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων που επιθυμείτε να
μετακινηθείτε, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προσφερόμενα
μαθήματα
ΜΟΝΟ εφόσον είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν οι πληροφορίες που
χρειάζεστε, επικοινωνείτε ηλεκτρονικά μαζί τους
• Δηλώνετε τρία Ιδρύματα Υποδοχής (με σειρά προτεραιότητας)
• Δεν ενθαρρύνεται
η μετακίνηση με συμφωνίες άλλου Τμήματος
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία επιλογής Πανεπιστημίου
https://eurep.auth.gr/el/students/studies/procedure
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Σημεία προσοχής για τα Προγράμματα
Σπουδών στο εξωτερικό
• Επαρκής αριθμός μαθημάτων
• Γλώσσα διεξαγωγής/διδασκαλίας
• Τρόπος διεξαγωγής/διδασκαλίας
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Γλωσσική επάρκεια
Το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας του φοιτητή
που απαιτείται για την παρακολούθηση των
μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής
• ορίζεται από τις διμερείς συμφωνίες
https://new.eurep.auth.gr/el/agreementslist
• ελέγχεται τόσο από το Ίδρυμα Προέλευσης
όσο και από το Ίδρυμα Υποδοχής και
• καταγράφεται και στη Συμφωνία Μάθησης
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Γλωσσική επάρκεια και προετοιμασία
• Προσοχή:
Όλοι οι φοιτητές που θα επιλεγούν να
μετακινηθούν για σπουδές σε πανεπιστήμια στα
οποία η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Τσέχικη, η
Δανέζικη, η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η
Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική, η Ολλανδική, η
Πολωνική, η Πορτογαλική ή η Σουηδική,
υποβάλλονται σε ένα διαδικτυακό (online) τεστ
αξιολόγησης του επιπέδου τους στη γλώσσα που
θα χρησιμοποιήσουν για σπουδές στο εξωτερικό.
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Γλωσσική επάρκεια και προετοιμασία
• Οι φοιτητές οι οποίοι σύμφωνα με το τεστ
αξιολόγησης δεν έχουν το απαιτούμενο
επίπεδο γλωσσικής επάρκειας δικαιούνται να
λάβουν άδεια για να παρακολουθήσουν το
διαδικτυακό μάθημα βελτίωσης της
γλωσσικής επάρκειας, εφόσον το επιθυμούν.
• Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στο
σύνδεσμο:
https://eurep.auth.gr/el/students/studies/ols
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Προσοχή:
Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας όλοι
οι φοιτητές που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό
για σπουδές ή για πρακτική άσκηση,
ανεξαρτήτως εάν έχουν παρακολουθήσει ή όχι
το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής
προετοιμασίας, υποχρεούνται να υποβληθούν
σε δεύτερο τεστ αξιολόγησης προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν βελτιώθηκε η γλωσσική
ικανότητα κατά τη περίοδο της κινητικότητας.
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Διαδικασία υποβολής αίτησης
Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων
https://eurep.auth.gr/el/students/studies/proce
dure
Προθεσμία υποβολής αίτησης:
16 Φεβρουαρίου έως και 16 Μαρτίου 2022
(15:00, ώρα Ελλάδας)
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Κριτήρια επιλογής φοιτητών I
Οι Συντονίστριες ECTS σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των
Διμερών Συμφωνιών αξιολογούν τις αιτήσεις με τα ακόλουθα
κριτήρια:
• 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον
εξάμηνο φοίτησης
• Επαρκής γνώση της γλώσσας
• Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό,
διδακτορικό)
• Έτος (Προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές των τελευταίων ετών και
σε μη λιμνάζοντες φοιτητές).
• Ακαδημαϊκή επίδοση (Μ.Ο. βαθμολογίας & συνολικός αριθμός
πιστωτικών μονάδων μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και
• Βιογραφικό σημείωμα - κίνητρα συμμετοχής
Λαμβάνεται, επίσης, υπόψη η σειρά προτεραιότητας των
πανεπιστημίων που έχει δηλώσει στην αίτησή του κάθε φοιτητής
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Κριτήρια επιλογής φοιτητών IΙ
Μοριοδότηση
Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του ενιαίου τρόπου μοριοδότησης του
Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που βασίζεται
στον τύπο Σ =

Δ1∗𝑤1+Δ2∗𝑤2+Δ3∗𝑤3+Δ4∗𝑤4+Δ5∗𝑤5

w1+w2+w3+w4+w5

, όπου

• Δ1=Γλώσσα Διδασκαλίας
• Δ2=Μέσος όρος βαθμολογίας
• Δ3=Αριθμός ECTS φοιτητή/αριθμό ECTS που θα έπρεπε να έχει
περάσει,
• Δ4=έτος σπουδών (συμπεριλαμβάνεται και προηγούμενη μετακίνηση)
• Δ5=κίνητρα συμμετοχής και
w1= 1, 0.8 ή 0.5, w2= 1.5, w3= 1.25, w4=1.0 και w5=0.5 οι αντίστοιχοι
συντελεστές βαρύτητας
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Κριτήρια επιλογής φοιτητών IΙΙ
Εάν ο αριθμός αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των
επιχορηγούμενων θέσεων, η τελική επιλογή θα γίνει με βάση
την ακαδημαϊκή κατάταξη, η οποία προκύπτει από τον τύπο
∑=

Δ2∗w2+ Δ3∗w3+ Δ4∗w4
, όπου
w2+w3+w4

• Δ2=Μέσος όρος βαθμολογίας
• Δ3=Αριθμός ECTS του φοιτητή/αριθμό ECTS που θα έπρεπε να έχει
περάσει,
• Δ4=έτος σπουδών (συμπεριλαμβάνεται και προηγούμενη
μετακίνηση) και
w2= 1.5, w3= 1.25, w4=1.0 οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας
13

Σημαντικές επισημάνσεις:
Ακριβής ιεραρχική κατάταξη είναι μόνον η ακαδημαϊκή
κατάταξη. Η κατάταξη η οποία συμπεριλαμβάνει και τη
γλωσσομάθεια δεν είναι απολύτως ιεραρχική διότι
διαφοροποιείται ανά γλώσσα ανάλογα με το Πανεπιστήμιο
επιλογής του κάθε υποψηφίου και το επίπεδο
γλωσσομάθειας του ίδιου.
Κίνητρα συμμετοχής: Θεωρούμε ότι όλοι σχεδόν οι φοιτητές και
οι φοιτήτριες έχουν τα ίδια περίπου κίνητρα φοίτησης σε
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, κάτι το οποίο άλλωστε
φαίνεται και από το βιογραφικό τους και γι’ αυτό μέχρι τώρα
όλοι οι φοιτητές μοριοδοτούνται με 1 στον αντίστοιχο δείκτη
(Δ5)
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Διμερείς Συμφωνίες Erasmus+ για Σπουδές Τμήματος
Ψυχολογίας ακαδ. έτους 2022-23
https://eurep.auth.gr/el/agreementslist
Erasmuscode

Βέλγιο

Université de Liège

B LIEGE01

2

5 FST

0313

Κύπρος

University of Cyprus

CY NICOSIA01

3

10 FST

0313

Κύπρος

European University Cyprus

CY NICOSIA24

2

6 FST

0313

Κύπρος

CY PAFOS01

2

6 FST

0313

Γερμανία

Neapolis University Pafos
Technische Universität
Dresden

D DRESDEN02

2

6 FST

0313

Γερμανία

Universität Konstanz

D KONSTAN01

1

6 F

0313

Γερμανία

Universität Leipzig
Westfälische WilhelmsUniversität Münster

D LEIPZIG01

6 FS

0313

D MUNSTER01

2

6 FST

0313

D OSNABRU01

2

12 FS

0313

Γερμανία

Universität Osnabrück
Julius-Maximilians-Universität
Würzburg

D WURZBUR01

2

10 FST

0313

Ισπανία

Universitat de Barcelona

E BARCELO01

10 FS

0313

Ισπανία

Universidad de Granada

E GRANADA01

2

9 F

0313

Ισπανία

Universidad de la Laguna

E TENERIF01

2

4 F

0114

E ZARAGOZ01

2

5 FS

0313

Γερμανία

Ισπανία
Universidad de Zaragoza
* 1προπτυχιακός & 1 μεταπτυχιακός φοιτητής
** ή 2 φοιτητές από 5 μήνες ο καθένας

Μ

Subject
area

Πανεπιστήμιο

Γερμανία

N

Επίπεδο
σπουδών

Χώρα αίτησης

2*

1**
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Χώρα αίτησης

Erasmuscode

Γαλλία

F CAEN01

2

9 FS

0313

Γαλλία

Université de Bourgogne

F DIJON01

2

6 FS

0313

Γαλλία

UNIVERSITÉ DE LILLE
Università degli Studi di
Padova
Università degli Studi di
Perugia
Università degli Studi di
Roma 'La Sapienza'
University of South-Eastern
Norway
Norges TekniskNaturvitenskapelige
Universitet
Universiteit Leiden
Radboud Universiteit
Nijmegen

F LILLE103

2

6 FST

0313

I PADOVA01

2

6 FS

0313

I PERUGIA01

2

6 FST

0313

I ROMA01

1

6 FST

0313

N KONGSBE02

1

5T

031

N TRONDHE01
NL LEIDEN01

1
2

10 F
5 FS

0313
0313

NL NIJMEGE01

1

10 FS

0313

P FARO02

2

9 FST

0313

Πορτογαλία

Universidade do Algarve
ISPA – Instituto
Universitário de Ciências
Psicológicas, Sociais e da
Vida

P LISBOA17

2

6 FST

0313

Πορτογαλία

ISMAI - Instituto
Universitário da Maia

P MAIA01

2

9 FST

0313

P PORTO02

2

6 FST

0313

PL POZNAN01

2

6 FS

0313

Ιταλία
Ιταλία
Νορβηγία

Νορβηγία
Ολλανδία
Ολλανδία
Πορτογαλία

Πορτογαλία
Πολωνία

Universidade do Porto
Uniwersytet Im. Adama
Mickiewicza

Μ

Subject
area

Πανεπιστήμιο
Université de Caen
Normandie

Ιταλία

N

Επίπεδο
σπουδών
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Erasmuscode

N

Μ

Επίπεδο
σπουδών

Χώρα αίτησης

Πανεπιστήμιο

Subject area

Πολωνία

The Maria Grzegorzewska University PL WARSZAW04

2

5 FS

0313

Φινλανδία

Jyväskylän Yliopisto

SF JYVASKY01

2

5 FST

0313

Φινλανδία

Turun Yliopisto

SF TURKU01

2

5F

0118

Τουρκία

Üsküdar Üniversitesi

TR ISTANBU46

2

6F

0313

Τουρκία

Dokuz Eylül Üniversitesi

TR IZMIR01

2

6 FST

0313

Τουρκία

İzmir Ekonomi Üniversitesi

TR IZMIR04

2

4 FST

0313

0313 (311)-Psychology
0114 (145) Training for teachers with subject specialization
0118 (140) - Teacher training and education science (broad programmes)
031 (31) - Social and behavioural science

Κωδικός Erasmus ΑΠΘ: G THESSAL01
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Προσοχή
Χώρα
Γαλλία
Βέλγιο
Γερμανία
Ισπανία
Ιταλία

Ολλανδία
Πολωνία
Φινλανδία
Τουρκία
Πορτογαλία

Γλώσσα διδασκαλίας
Γαλλική
Γαλλική
Γερμανική
Ισπανική
Ιταλική για το Πανεπιστήμιο Sapenzia και
Perugia
Ιταλική/Αγγλική (ανάλογα με το Πρόγραμμα
Σπουδών στο Παν/μιο της Padova)
Αγγλική
Αγγλική
Αγγλική
Αγγλική
Πορτογαλική
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Μετά την επιλογή σας
1. Επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής
Αναλυτικές οδηγίες
https://eurep.auth.gr/el/students/studies/con
tact_host_institution
Προσοχή στις ημερομηνίες και στις διαδικασίες
που ορίζονται τόσο από το Ίδρυμα Υποδοχής
όσο και από το ΤΕΕΠ
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2. Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement)
• Η επιλογή των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο
του εξωτερικού είναι δική σας ευθύνη
• Είναι πολύ σημαντικό να επιλέγετε μαθήματα
που ανταποκρίνονται στις προτιμήσειςανάγκες σας σύμφωνα με τη δομή του
Προγράμματος
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Σημεία προσοχής για τη Συμφωνία
Μάθησης
• Τα μαθήματα Ψυχολογίας αναγνωρίζονται ως
– Μαθήματα επιλογής (Ψυχολογίας) ή
– Υποχρεωτικά μαθήματα που δεν έχετε περάσει (Θα
πρέπει να υπάρχει από πριν σχετική γραπτή συναίνεση
του μέλους ΔΕΠ του Τμήματός μας που διδάσκει το
συγκεκριμένο μάθημα)
•
•

Μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της Ψυχολογίας
αναγνωρίζονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής
Υπενθύμιση: Για τη λήψη πτυχίου στο Τμήμα μας
απαιτούνται 10 ΠΜ μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.
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Σημεία προσοχής για τη Συμφωνία
Μάθησης
• Όλα τα μαθήματα που
– έχουν εγκριθεί από τις Συντονίστριες
– έχουν συμπεριληφθεί στην Αρχική Συμφωνία
Μάθησης και σε τυχόν Αλλαγές κατά τη διάρκεια
της μετακίνησης και
– θα ολοκληρωθούν επιτυχώς
θα σας αναγνωριστούν από το Τμήμα.
• Τα μαθήματα που θα επιλέξετε δεν χρειάζεται να
είναι ίδια με το δικό μας Πρόγραμμα Σπουδών
(εκτός αν πρόκειται για υποχρεωτικά μαθήματα που
δεν έχετε περάσει εδώ).
22

• Αποθαρρύνεται η επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων που
ο/η φοιτητής/ήτρια έχει περατώσει στο ΑΠΘ
• Μόνον κατ’ εξαίρεση, λόγω των προσφερόμενων μαθημάτων
στο Ίδρυμα Υποδοχής, μπορούν να γίνουν δεκτά
• Μαθήματα που ο/η εξερχόμενος/η φοιτητής/ήτρια επιθυμεί
να συμπεριλάβει στη Συμφωνία Μάθησης (ή σε οποιαδήποτε
Αλλαγή) με
– περιεχόμενο διαπιστωμένα παρόμοιο με μαθήματα του
Τμήματός μας-ιδίως υποχρεωτικά-τα οποία έχει ήδη
περατώσει επιτυχώς
θα καταχωρίζονται στο Παράρτημα Διπλώματος και δεν θα
προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου.
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Συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης
(Learning Agreement)
• Η συμπλήρωση των μαθημάτων στο Ίδρυμα
Υποδοχής (Πίνακας Α) και
• η συμπλήρωση του Πίνακα αναγνώρισης από το
Τμήμα μας (Πίνακας Β)
γίνεται σε συνεργασία με την κ. Τσαπουτζόγλου (416,
Εργαστήριο Ψυχολογίας) και με την έγκριση των
Συντονιστριών Erasmus+
• Όλα τα υπόλοιπα πεδία της Συμφωνίας Μάθησης
συμπληρώνονται από το/τη φοιτητή/ήτρια
σύμφωνα με τις οδηγίες
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Μετά την επιλογή σας (συνέχεια)
3. Αποστολή στο Ίδρυμα Υποδοχής όλων των
απαιτούμενων εντύπων
https://eurep.auth.gr/el/students/studies/accep
tance_by_host_institution
4. Κατάθεση δικαιολογητικών στο Τμήμα
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
❑
❑
❑
❑
❑

Αίτηση-δήλωση
Αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement)
Αίτηση Πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού,
Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
Αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο Ίδρυμα Υποδοχής
(Application form)
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Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο
εξωτερικό
Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης
• Οι αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές
επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και θα
πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη αιτιολόγηση.
• Οι αλλαγές γίνονται μόνο μετά από συνεννόηση με το
Συντονιστή στο Ίδρυμα Υποδοχής και τις Συντονίστριες
ECTS του Τμήματός μας.
Για όλες τις υποχρεώσεις σας κατά την παραμονή σας στο
εξωτερικό, δείτε την ενότητα «Κατά τη διάρκεια των
σπουδών σας» στον αντίστοιχο σύνδεσμο του ΤΕΕΠ:
https://eurep.auth.gr/el/students/studies
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Σημεία προσοχής
• Η Γραμματεία του Τμήματος χορηγεί αναλυτική
βαθμολογία στα αγγλικά για τους φοιτητές Erasmus
(εφόσον αυτή ζητείται από το Πανεπιστήμιο
Υποδοχής)
• Κατά το διάστημα μετακίνησης στο εξωτερικό δεν
μπορείτε να υποβάλετε δήλωση μαθημάτων στο
ΑΠΘ
• Στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου
μπορείτε να εξεταστείτε μόνο σε παλιά δηλωμένα
μαθήματα, εφόσον έχετε επιστρέψει με λιγότερα
από 30 ECTS (για εξάμηνη παραμονή) από το
εξωτερικό
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Σημεία προσοχής
• Όσοι/ες κάνουν αίτηση μετακίνησης θα
πρέπει κατά την έναρξη του εξαμήνου
μετακίνησης να έχουν τουλάχιστον 24
υπολειπόμενες μονάδες για τη λήψη πτυχίου
(χωρίς να προσμετράται σε αυτές η πρακτική
άσκηση και η διπλωματική εργασία)
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Αναγνώριση μαθημάτων Erasmus
• Όλα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε επιτυχώς θα
σας αναγνωριστούν από το Τμήμα (σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω).
• Για την αναγνώριση μαθημάτων από τους Συντονιστές
Erasmus του Τμήματος χρειάζεται:
– Να προσκομίσετε ή να αποστείλετε ηλεκτρονικά
αντίγραφο της Συμφωνίας Μάθησης (και των τυχόν
τροποποιήσεων) στη Γραμματεία Erasmus του Τμήματος
(Εργαστήριο Ψυχολογίας, 416,malamat@psy.auth.gr)
– Να προσκομίσετε εσείς, μετά την επιστροφή σας, το
Πιστοποιητικό Βαθμολογίας (Transcript of Records) στη
Γραμματεία Erasmus του Τμήματος ή να ελέγχετε αν έχει
παραληφθεί (σε περίπτωση που το Ίδρυμα Υποδοχής το
στέλνει ταχυδρομικά στο ΑΠΘ)
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Κλείνοντας,
• Αναλυτικές οδηγίες για όλα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις σας στα πλαίσια του
Erasmus+ για Σπουδές δίνονται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
https://eurep.auth.gr/el/students/studies
• Κρατάτε έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο όλων
των εγγράφων που σχετίζονται με τη
μετακίνηση
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Όλα τα βήματα για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές
δίνονται και στο Συνοπτικό Οδηγό του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων ΑΠΘ:

https://eurep.auth.gr/el/students/studies
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