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

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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Τι ζητούν τα Ιδρύματα Υποδοχής
Απαραίτητα:
-Βεβαίωση επιλογής από το ΑΠΘ (Nomination
Letter). Αποστέλλεται απευθείας από το ΤΕΕΠ
-Αίτηση (application form)
-Learning Agreement (μαζί με την αίτηση ή
αργότερα σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε
πανεπιστημίου)
-Αποδεικτικό Ταυτότητας
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Πολλά Πανεπιστήμια ζητούν, επίσης:
-Αναλυτική βαθμολογία
-Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ

4

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
• Το σύνολο των ECTS μονάδων των μαθήματων που
θα δηλώσετε για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι 30
(±2 σε περίπτωση που δεν μπορεί να είναι ακριβώς
30)
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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)
•
Μπορείτε να επιλέξετε και μαθήματα που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο της Ψυχολογίας τα οποία μπορούν να
αναγνωριστούν ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής
•
Προσοχή: Για τη λήψη πτυχίου στο Τμήμα μας μπορείτε
να έχετε μέχρι 10 ΠΜ από μαθήματα 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 και έχετε τη συναίνεση του
διδάσκοντα να τα παρακολουθήσετε στο Erasmus). 7

• Δεν επιτρέπεται η επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων που
ο/η φοιτητής/ήτρια έχει ήδη περατώσει στο ΑΠΘ
• 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 σύμφωνα με τα υποδείγματα που ακολουθούν. Τα
μαθήματα που θα περιληφθούν στο LA θα πρέπει να έχουν την
έγκριση των Συντονιστριών Erasmus+
• Όλα τα υπόλοιπα πεδία της Συμφωνίας Μάθησης πρέπει να
είναι πλήρως συμπληρωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες που
έχουν δοθεί από το ΤΕΕΠ
• Προσοχή: Για τα Πανεπιστήμια που χρησιμοποιούν το OLA
(Online Learning Agreement), η συμφωνία μάθησης
υποβάλλεται μέσω αυτού.
9

Υπόδειγμα LA
(πίνακας μαθημάτων ιδρύματος υποδοχής)

10

(πίνακας αναγνώρισης στο ΑΠΘ)
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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 κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες
από την έναρξη των μαθημάτων ή το αργότερο μέσα
στον πρώτο μήνα αν υπάρχουν σοβαρές αντικειμενικές
δυσκολίες
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Σημεία προσοχής για τις Αλλαγές στη Συμφωνία
Μάθησης (Changes to LA)
Οι Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης υποβάλλονται
- μέσω του OLA για τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την
πλατφόρμα ή
- μέσω του εντύπου Changes to LA for Studies (αρχείο σε
επεξεργάσιμη μορφή στο
https://eurep.auth.gr/el/students/studies/learning_agree
ment
- σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στον παραπάνω
σύνδεσμο
Προσοχή: Στο πεδίο Total στους Πίνακες θα πρέπει να
αναγράφεται το σύνολο των μονάδων όλων των μαθημάτων
που θα παρακολουθήσετε τελικά στο ίδρυμα υποδοχής (και
όχι μόνο αυτές των αλλαγών)
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Υπόδειγμα Table A2
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Υπόδειγμα Table B2
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Σημεία προσοχής
• Η Γραμματεία του Τμήματος χορηγεί αναλυτική
βαθμολογία στα αγγλικά για τους φοιτητές Erasmus
(εφόσον αυτή απαιτείται 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
17

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 τις Συντονίστριες
Erasmus του Τμήματος χρειάζεται, μετά την επιστροφή σας:
Να προσκομίσετε ή να αποστείλετε ηλεκτρονικά στην κ.
Τσαπουτζόγλου (Εργαστήριο Ψυχολογίας, 416 Ν.Κ. ,
malamat@psy.auth.gr)
– τα πλήρως υπογεγραμμένα αντίγραφα της Συμφωνίας
Μάθησης και των τυχόν αλλαγών (Learning Agreement και
Changes of the LA)
– το Πιστοποιητικό Βαθμολογίας (Transcript of Records) από
το Ίδρυμα Υποδοχής, εκτός εάν το συγκεκριμένο Ίδρυμα
που μετακινείστε σας έχει ενημερώσει ότι θα το στείλει
απευθείας στο ΑΠΘ
18

