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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ   
 
        ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
        ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ  

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

 

1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές 

 

1.1 Ενεργή φοιτητική ιδιότητα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

1.2 Ολοκλήρωση δύο ετών φοίτησης πριν τη μετακίνηση.  

1.3 Αποδεδειγμένα επαρκής γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής ή της  

γλώσσας διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που ορίζεται από τη συμφωνία 

με το Ίδρυμα του εξωτερικού.  

1.4 Η μετακίνηση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού τριμήνου, με 

μέγιστη διάρκεια δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

 

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+  για Πρακτική Άσκηση. 

 

2.1 Ενεργή φοιτητική ιδιότητα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έως 

την έγκριση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.    

2.2 Ολοκλήρωση τουλάχιστον τριών ετών φοίτησης πριν τη μετακίνηση. 

2.3 Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε δομές, ιδρύματα και φορείς όπου 

εφαρμόζεται η ψυχολογική γνώση και έχει διάρκεια τουλάχιστον 200 ωρών. 

2.4 Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να μετακινηθούν θα πρέπει εμπρόθεσμα να 

προτείνουν 2-3 δομές του εξωτερικού στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Αλλαγές σε δομές μετά την επιλογή θα πραγματοποιούνται 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη πρόταση του/της 

φοιτητή/τριας και συμφωνία του/της Συντονιστή/-ριας Erasmus+ του Τμήματος 

Ψυχολογίας. Η τελική έγκριση του φορέα υποδοχής θα γίνει από τον/την αρμόδιο/α 

Συντονιστή/-ρια Erasmus του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
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μετά το πέρας της προθεσμίας που θέτει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για εξεύρεση 

φορέα και πριν τη μετακίνηση του/της φοιτητή/τριας. 

2.5 Τελική προθεσμία κατάθεσης φορέα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για πρακτική 

άσκηση είναι το τέλος Μαΐου του ακαδημαϊκού έτους πριν τη μετακίνηση (η τελική 

προθεσμία αναγράφεται στην προκήρυξη). 

2.6 Η μετακίνηση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο μηνών με μέγιστη διάρκεια 

δώδεκα μηνών, εάν μπορούν να συμπληρωθούν στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται 

από την προκήρυξη. 

2.7 Σε περίπτωση μετακίνησης ως απόφοιτος/η, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την αποφοίτηση. 

2.8 Η Πρακτική Άσκηση του εξωτερικού μπορεί να αντιστοιχηθεί με το μάθημα της 

Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας εφόσον τηρούνται οι βασικές 

προϋποθέσεις που τίθενται από τον κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Tμήματος 

(200 ώρες υπό την επίβλεψη επαγγελματία ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης). 

 

3. Κριτήρια Επιλογής Εξερχομένων Φοιτητών για Σπουδές με το Πρόγραμμα Erasmus+ 

 

3.1 Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια κατά τη στιγμή της αίτησης. 

3.2 Πλήθος πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχουν κατοχυρωθεί κατά τη στιγμή της 

αίτησης. 

3.3 Άλλα κριτήρια που δεν αναγράφονται και συνεκτιμώνται κατά περίπτωση από 

τον/την Συντονιστή/-ρια Erasmus+ του Τμήματος (όπως ικανοποιητικός αριθμός 

περασμένων μαθημάτων, πιθανή παρακώλυση της ομαλής ολοκλήρωσης των 

σπουδών του/της φοιτητή/τριας εξαιτίας της μετακίνησης, ακύρωση συμμετοχής του 

στο πρόγραμμα Erasmus+ σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος χωρίς σοβαρή 

αιτιολογία). 

3.4 Η μοριοδότηση για την κατάταξη των φοιτητών/τριών υπολογίζεται με βάση τα 

ανωτέρω και υπολογίζεται ως εξής: (Γενικός Μ.Ο.)+ (Αριθμός ECTS μονάδων που 

έχουν κατοχυρωθεί Χ 0,01) 

3.5 Στη μοριοδότηση έχουν προτεραιότητα με τη σειρά που αναγράφονται: 

✓ Διδακτορικοί/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
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Κρήτης 

✓ Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

✓ Φοιτητές/τριες που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε προγράμματα Erasmus+. 

 

4. Κριτήρια Επιλογής Εξερχομένων Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα 

Erasmus+. 

 

Τα κριτήρια και η μοριοδότηση εξερχομένων φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση 

είναι ίδια με εκείνα που ακολουθούνται για μετακίνηση Σπουδών. 

Επίσης είναι δυνατή η μετακίνηση για πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών που 

αποφοίτησαν προσφάτως υπό την προϋπόθεση πως διατηρούν τη φοιτητική τους 

ιδιότητα την μέρα της οριστικής έγκρισης της αίτησης τους. Σε αυτήν την περίπτωση, 

η μετακίνηση πρέπει να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το αργότερο ένα (1) 

χρόνο μετά την αποφοίτηση. 

 


