
1 
 

 

Πλαίσιο για την Κινητικότητα των φοιτητών με βάση τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται τις Ιστοσελίδες του Erasmus στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και του 

Τμήματος Ψυχολογίας:  https://erasmus.panteion.gr/index.php/2-requirements-

selection-process-2018-2019 και  

https://psychology.panteion.gr/index.php/erasmus-plus/outgoing-erasmus-

psychology-students 

 

 

Το Πρόγραμμα Erasmus στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus από το 1987 
με κινητικότητα για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-
2014 το Ίδρυμά μας είναι επικεφαλής-συντονιστής Ομίλου Πρακτικής Άσκησης με 
εταίρους το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και από το 
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 συντονιστής Ομίλου Πρακτικής Άσκησης με εταίρους το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και τους 
Δήμους Αμαρουσίου, Πειραιά και Καλλιθέας. 

  

Διαδικασία Επιλογής Εξερχομένων Φοιτητών Erasmus+ 

1. Οι φοιτητές καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον 
υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα 

δικαιολογητικά. 

3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις 

αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του 

υποψήφιου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή. 

4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα 

του Παντείου Πανεπιστημίου τους υποψηφίους σε συνέντευξη για να 
υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ακαδημαϊκού 

συντονιστή. 

5. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus με 

βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις 
άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς 

https://erasmus.panteion.gr/index.php/2-requirements-selection-process-2018-2019
https://erasmus.panteion.gr/index.php/2-requirements-selection-process-2018-2019
https://psychology.panteion.gr/index.php/erasmus-plus/outgoing-erasmus-psychology-students
https://psychology.panteion.gr/index.php/erasmus-plus/outgoing-erasmus-psychology-students
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συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus, 

εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια. 

6. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αιτούντες και ανάρτησης στην 

κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τον κατάλογο 

επιλεγέντων και επιλαχόντων. 

Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 

Αρμόδιο για τη διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
είναι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.Το γραφείο του Τμήματος 
στεγάζεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου (στο αίθριο του Πανεπιστημίου). 

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: +30 210 920 1483-6 Fax : +30 210 920 1485 e-
mail: erasmusecon@panteion.gr, placement@panteion.gr 

Ώρες Υποδοχής: Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη, 10:00-14:00  

 

Εξερχόμενοι Φοιτητές/Φοιτήτριες Erasmus+ 

Οι φοιτητές του τμήματος Ψυχολογίας που το επιθυμούν, μπορούν να 
παρακολουθήσουν μαθήματα στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+ 

Το τμήμα μας διαθέτει 18 συμβάσεις, αλλά οι φοιτητές/φοιτήτριές μας μπορούν να 
κάνουν αίτηση και σε άλλα Πανεπιστήμια με τα οποία έχει σύμβαση το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο (πίνακας συνεργαζόμενων πανεπιστημίων). Να δώσετε ιδιαίτερη 
προσοχή στα χαρακτηριστικά των συμβάσεων (για παράδειγμα οι συμβάσεις μας 
με Coimbra και Μιλάνο αφορούν μόνο υποψήφιους διδάκτορες). 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των 
δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών. Διαβάστε προσεκτικά τα επιπλέον Ακαδημαϊκά 
Κριτήρια για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές σε Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια (ανακατεύθυνση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του website του 
Erasmus+ Παντείου). 

Αν σκέφτεστε τη συμμετοχή σας πρέπει να έρθετε σε επαφή με το Τμήμα Διεθνών 
Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ισόγειο του Νέου Κτηρίου για όλες τις 
απαραίτητες διαδικαστικές πληροφορίες καθώς και με τους τμηματικούς 
συντονιστές Καθηγητές Ξένια Χρυσοχόου και Παναγιώτη Κορδούτη και να 
προγραμματίσετε τις σπουδές σας ανάλογα ώστε να επωφεληθείτε περισσότερο. 
Πριν την έναρξη των αιτήσεων διοργανώνονται συναντήσεις για αυτό το 
σκοπό. Καλό είναι να τις παρακολουθήσετε ακόμα και αν δεν σκέφτεστε να κάνετε 
αίτηση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

Από τη στιγμή που έχετε επιλεχθεί για το Πρόγραμμα θα πρέπει να είστε σε συχνή 
επαφή με το γραφείο ERASMUS+, τους τμηματικούς συντονιστές και τη γραμματεία 
του τμήματος, ώστε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις μετά την επιστροφή σας 
όσον αφορά τις σπουδές σας και την αντιστοίχιση των μαθημάτων.  

mailto:erasmusecon@panteion.gr
mailto:placement@panteion.gr
https://drive.google.com/file/d/0B27kDwVSjleXbVE4dHN3cDFFV2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1ggy2zc3eSuS1dvNklFWGN4Ylk/view?usp=sharing
https://erasmus.panteion.gr/index.php/2-requirements-selection-process-2018-2019
http://erasmus.panteion.gr/
http://erasmus.panteion.gr/
https://psychology.panteion.gr/index.php/psychology-panteion-humanresources/psy-administration-gr/admission-hours/13-faculty-members/104-chryssochoou-xenia
https://psychology.panteion.gr/index.php/psychology-panteion-humanresources/psy-administration-gr/admission-hours/13-faculty-members/109-kordoutis-panos
http://erasmus.panteion.gr/index.php/news/10-news/219-briefing-students-mobility-europe-erasmus-2017-2018
http://erasmus.panteion.gr/index.php/contact/about-us
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Οι φοιτητές μας μπορούν να συμμετάσχουν και στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 
ERASMUS+ αν βρουν οι ίδιοι φορέα στον οποίο να ασκηθούν. 
Διαβάστε προσεκτικά τα Ακαδημαϊκά Κριτήρια για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα 
Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη (ανακατεύθυνση στην αντίστοιχη 
ιστοσελίδα του website του Erasmus+ Παντείου). 

Κατάλογος φορέων Πρακτικής Άσκησης, οι οποίοι δέχτηκαν ασκούμενους/-νες από 
το Τμήμα μας στο παρελθόν. Δεν μας έχει αναφερθεί πρόβλημα/παράπονο για τους 
Φορείς αυτούς. Επιλέγετε με ιδιαίτερη προσοχή! 

ΠΡΟΣΟΧΗ! η Πρακτική Άσκηση ERASMUS+ ΔΕΝ αντικαθιστά την Πρακτική 
Άσκηση που οφείλουν να κάνουν για την λήψη του πτυχίου τους και κατά 
συνέπεια είναι επιπλέον αυτής. 

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, ότι: 

ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του εξαμήνου κατά το οποίο 
απουσιάζουν στο εξωτερικό, και εάν ΔΕΝ ολοκληρώσουν 
τη διαδικασία καταθέτοντας αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για αναγνώριση 
της φοίτησής τους, ΔΕΝ θα μπορούν να προχωρήσουν στη φοίτησή τους.  

Το Πρυτανικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 16.2.2012 και προκειμένου να λυθεί 
το πρόβλημα που δημιουργείται με την προμήθεια των διδακτικών 
συγγραμμάτων των φοιτητών οι οποίοι μετέχουν στο πρόγραμμα 
LLP/Erasmus+, αποφάσισε τα εξής:  

Οι εξερχόμενοι φοιτητές LLP/Erasmus+, θα υποβάλουν δηλώσεις μαθημάτων και 
συγγραμμάτων στις κοινές για το σύνολο των φοιτητών καθορισμένες 
προθεσμίες και θα λαμβάνουν τα συγγράμματά τους, με την προϋπόθεση ότι, μόλις 
επιστρέφουν από το εξωτερικό και τους αναγνωρισθούν τα επιτυχώς εξετασθέντα 
μαθήματα θα επιστρέφουν τα συγγράμματα που αντιστοιχούν σ' αυτά 
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου για τον εμπλουτισμό της, προς όφελος της 
πανεπιστημιακής κοινότητας. 

 

Κριτήρια επιλογής φοιτητών - Κινητικότητα για Σπουδές σε Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) 

A. Γενικά Κριτήρια Επιλογής  

Τα γενικά κριτήρια επιλογής των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις 
μετακινήσεις προς τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του Erasmus+ 
είναι τα εξής: 

 Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας στα οποία ο φοιτητής 

έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την 
υποβολή της αίτησης 

 Ο αριθμός μαθημάτων, στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς 
μέχρι την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την υποβολή της αίτησης 

 Το εξάμηνο φοίτησης τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης 
κινητικότητας 

http://erasmus.panteion.gr/index.php/programs/internship-in-europe-outgoing-students
http://erasmus.panteion.gr/index.php/programs/internship-in-europe-outgoing-students
http://erasmus.panteion.gr/index.php/news/16-traineeship/204-how-to-search-for-internship-erasmus-placement
http://erasmus.panteion.gr/index.php/programs/internship-in-europe-outgoing-students/internship-success-stories
https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/16-traineeship/61-more-selection-creteria
https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/16-traineeship/61-more-selection-creteria
https://drive.google.com/file/d/1T8T2GVITfo0wqgdVf3vkNHwGT2WRYYuu/view?usp=sharing
http://www.library.panteion.gr/
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 Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στο Ίδρυμα 
υποδοχής 

 Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγηση 

 Η συνέντευξη με τον αρμόδιο ακαδημαϊκό υπεύθυνο 

Β. Επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής: 

Ορισμένα Ακαδημαϊκά Τμήματα έχουν θέσει επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια 
επιλογής για τους υποψηφίους τους ως εξής: 

Τμήμα Ψυχολογίας 

Προπτυχιακές Σπουδές: Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 
η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών (Α’ & Β’ 
Εξαμήνου). Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, μπορούν να συμμετάσχουν και 
φοιτητές για τους οποίους θα έχουν δημοσιευθεί αποτελέσματα επιτυχούς 
συμμετοχής τους στις εξετάσεις μέχρι την αναχώρησή τους. 

 

Ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη 

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες, υποχρεούνται πρωτίστως να ελέγξουν ότι πληρούν τα 
Ακαδημαϊκά Κριτήρια του Τμήματός τους κατά τη στιγμή της μετακίνησής τους, 
καθώς σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είναι εφικτή η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα 
Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη. 

Δηλαδή, εάν τη χρονική στιγμή που θα κάνετε την αίτηση για συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ΔΕΝ πληροίτε τα Ακαδημαϊκά 
Κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα Σπουδών σας, μπορείτε να καταθέσετε 
αίτηση στην Προκήρυξη. Όμως, θα πρέπει να φροντίσετε, όταν πρόκειται να 
μετακινηθείτε να προσκομίσετε τη Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός σας 
πως εγκρίνεται η μετακίνησή σας (πληροίτε δηλαδή τα ακαδημαϊκά κριτήρια). 

Σημείωση: Η Βεβαίωση  αυτή μπορεί να χρειαστεί κάποιες ημέρες να εκδοθεί από το 
Τμήμα Σπουδών σας. Φροντίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σας εγκαίρως, ώστε 
να τα καταθέσετε εντός της προθεσμίας της Προκήρυξης. 

Τα Ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν θέσει τα Ακαδημαϊκά 
Τμήματα για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική 
Άσκηση στην Ευρώπη είναι τα εξής:  

Τμήμα Ψυχολογίας 

Τα κριτήρια για την επιλογή προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος 
είναι: 

1. Επιτυχής εξέταση σε ΟΛΑ τα μαθήματα του Α’ και Β’ έτους σπουδών 
2. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας 

3. Σε περίπτωση επιλογής ανάμεσα σε φοιτητές που καλύπτουν τα ως άνω, 

επιπλέον κριτήριο ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους. 
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Μεταπτυχιακό επίπεδο: Οι μεταπτυχιακοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στο τελευταίο εξάμηνο της πτυχιακής και με την προϋπόθεση να έχουν 
περάσει όλα τα μαθήματα Α’ και Β’ εξαμήνου. 

Για να λάβετε τη Βεβαίωση επιλεξιμότητας από το Τμήμα Ψυχολογίας, ώστε να 
μπορέσετε να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα, στέλνετε αίτημα με e-mail στη 
Γραμματεία του Τμήματος με το ονοματεπώνυμό και τον αριθμό 
μητρώου σας (αναγράφεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητά σας/ 
πάσο) και διευκρινίζοντας πως πρόκειται για Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα 
Erasmus+. 
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