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ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
1. Στο πλαίσιο της Ξένης Γλώσσας, το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει, Αγγλικά για Ψυχολόγους.
Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα, είναι υποχρεωτικά και χωρίζονται
σε δύο επίπεδα και πέντε μαθήματα.
Συγκεκριμένα:
Πρώτο Επίπεδο
Αγγλικά ως Ξένη Γλώσσα-English as a Foreign Language (EFL)
• ΨΑ1701 Εισαγωγή στην Ψυχολογία και τις Κοινωνικές Επιστήμες (Αγγλικά)
[PSY-EFL 1701: Introduction to Psychology and Social Sciences (Αγγλικά)]
• ΨΑ 1702: Τάσεις και Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Κοινωνίας
[PSY-EFL 1702: Trends and Psychological Characteristics of Greek Society]
Δεύτερο Επίπεδο
Αγγλικά για Ειδικό Σκοπό-Ορολογία της Ψυχολογίας - English for Specific Purpose (ESP)Terminology of Psychology
• ΨΑ 2701: Εισαγωγή στην Ορολογία της Κλινικής Ψυχολογίας
[PSY- ESP 271: Introduction to Terminology of Clinical Psychology]
• ΨΑ 2702: Εισαγωγή στην Ορολογία των Νευροεπιστημών
[PSY- ESP 272: Introduction to Terminology of Neurosciences]
• ΨΑ 2703: Εισαγωγή στην Ορολογία της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
[PSY-ESP 273: Introduction to Terminology of Developmental Psychology]
2. Τα μαθήματα του πρώτου επιπέδου (ΨΑ 1701 και ΨΑ 1702) προσφέρονται στους φοιτητές που
επιδιώκουν τη βελτίωση της Αγγλικής Γλώσσας. Προαπαιτείται γνώση Αγγλικών τουλάχιστον
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή επιπέδου Lower. Το μάθημα ΨΑ 1701 Εισαγωγή στην Ψυχολογία
και τις Κοινωνικές Επιστήμες προσφέρεται κάθε χειμερινό εξάμηνο και είναι προαπαιτούμενο για
το ΨΑ 1702 Τάσεις και Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Κοινωνίας.
Γι' αυτό προτείνεται στους φοιτητές που κατατάσσονται σ’ αυτό το μάθημα να το δίνουν στην
εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου και όχι το Σεπτέμβριο ώστε να μπορούν να
παρακολουθήσουν, στη συνέχεια, το μάθημα ΨΑ 1702.
3. Τα τρία μαθήματα του δευτέρου επιπέδου είναι:
το ΨΑ 2701 (Εισαγωγή στην Ορολογία της Κλινικής Ψυχολογίας),
το ΨΑ 2702 (Εισαγωγή στην Ορολογία των Νευροπιστημών) και
το ΨΑ 2703 (Εισαγωγή στην Ορολογία της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας) τα οποία είναι μαθήματα
«Ορολογίας».
Προσφέρονται στους φοιτητές για να καταστούν ικανοί να κατανοούν και να χρησιμοποιούν
αγγλόφωνα συγγράμματα της επιστήμης της Ψυχολογίας.
Προαπαιτείται γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency ή μαθήματα του Πρώτου Επιπέδου που
προσφέρονται στο Τμήμα.
Τα τρία μαθήματα «Ορολογίας» είναι του αυτού επιπέδου. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να
επιλέγονται με αριθμητική σειρά, αρκεί να μην επαναλαμβάνονται.
4. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους προσφέρονται υποχρεωτικές κατατακτήριες γραπτές
εξετάσεις για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές. Με τις εξετάσεις αυτές οι φοιτητές κατατάσσονται
σ’ ένα από τα μαθήματα του πρώτου επιπέδου ή στο δεύτερο επίπεδο. Οι φοιτητές/τριες που
κατατάσσονται στο μάθημα ΨΑ 1701 παρακολουθούν συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα (το ΨΑ
1701, το ΨΑ 1702 και δύο από τα τρία μαθήματα «Ορολογίας»). Οι φοιτητές/τριες που

κατατάσσονται στο μάθημα ΨΑ 1702, παρακολουθούν αυτό το μάθημα και τα τρία μαθήματα
«Ορολογίας». Τέλος, οι φοιτητές/τριες που κατατάσσονται στο επίπεδο «Ορολογίας»
παρακολουθούν και τα τρία (3) μαθήματα «Ορολογίας». (οι φοιτητές της τελευταίας περίπτωσης,
θα πρέπει να συμπληρώσουν το φόρτο των ects του μαθήματος Αγγλικών από το οποίο
απαλλάχθηκαν με άλλο/άλλα μαθήματα)
5. Όσοι φοιτητές δε συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του έτους εισαγωγής τους στο
Τμήμα, παραπέμπονται στις επόμενες κατατακτήριες. Αυτό όμως έχει επιπτώσεις στη σωστή
παρακολούθηση των κύκλων σπουδών και δημιουργεί ενδεχομένως πρόβλημα σε περίπτωση
διεκδίκησης υποτροφίας.
6. Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν τα μαθήματα Αγγλικών για Ψυχολόγους με τους
κωδικούς, όπως εμφανίζονται στα προσφερόμενα μαθήματα. Στο τέλος κάθε εξαμήνου
διεξάγονται γραπτές εξετάσεις. Ο μέσος όρος των βαθμών στα τρία ή τέσσερα εξαμηνιαία
μαθήματα Αγγλικών υπολογίζεται ως ένας μόνο βαθμός για την εξαγωγή του μέσου όρου της
βαθμολογίας του πτυχίου. Στο αποδεικτικό σπουδών, όμως, διακρίνονται όλα τα μαθήματα και ο
αντίστοιχος βαθμός.
7. Φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα Ψυχολογίας μετά από κατατακτήριες εξετάσεις ή μετεγγραφή
ή 10% και έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τέσσερα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας,
κατατάσσονται αυτομάτως στο δεύτερο επίπεδο και παρακολουθούν τα τρία (3) μαθήματα
«Ορολογίας» (αφού προσκομίσουν στη διδάσκουσα αποδεικτικό σπουδών τους, όπου
αναγράφονται τα μαθήματα Αγγλικών και ο βαθμός).
Σε περίπτωση που δεν έχουν
παρακολουθήσει Αγγλικά, δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα κατά τη διάρκεια της
εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου, όπως και οι φοιτητές/τριες με το 5%.
8. Πτυχιούχοι Ψυχολογίας από Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια, απαλλάσσονται από τα μαθήματα της
Αγγλικής για Ψυχολόγους, αφού πρώτα προσκομίσουν στη διδάσκουσα αποδεικτικό και τίτλο
σπουδών. Επίσης, φοιτητές/τριες που εισάγονται στο Τμήμα Ψυχολογίας και έχουν δημοσιεύσει
άρθρα στην Κλινική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία ή/ και στις Νευροεπιστήμες στην
Αγγλική γλώσσα απαλλάσσονται από το μάθημα αυτό. Η διδάσκουσα βεβαιώνει γραπτώς για την
απαλλαγή αυτή, δίνει ένα αντίγραφο στον/στη φοιτητή/τρια και υποβάλλει ένα στη Γραμματεία
του Τμήματος.
9. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν άλλη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά) είναι ελεύθεροι να την επιλέξουν από άλλη Σχολή ή Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης,
έχοντας την ευθύνη κάλυψης των αντίστοιχων ects. Για όποια αναγνώριση ή απαλλαγή
μαθημάτων άλλης Ξένης Γλώσσας, ισχύουν όσα ορίζει ο Οδηγός Σπουδών της αντίστοιχης
Σχολής ή Τμήματος. Να σημειωθεί πως οι ξένες γλώσσες εκτός του Τμήματος δεν απευθύνονται
σε ψυχολόγους.
10. Εξυπακούεται ότι οι φοιτητές, οι οποίοι απαλλάσσονται από κάποια μαθήματα Αγγλικής για
Ψυχολόγους και επομένως θα παρακολουθήσουν λιγότερα από τέσσερα (4) μαθήματα Αγγλικής
για Ψυχολόγους, οφείλουν να προσθέσουν στο πρόγραμμα τους μαθήματα αντίστοιχου φόρτου
εργασίας (αντιστοίχων μονάδων ECTS) για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτό δεν ισχύει
για τους φοιτητές που εισήχθησαν με Κατατακτήριες εξετάσεις.

