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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Παρουσίες:  

Προκειμένου οι ειδικευόμενοι να προχωρήσουν από το ένα έτος στο άλλο και 

από τον πρώτο κύκλο στον δεύτερο θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει 

συστηματικά όλα τα μαθήματα τουλάχιστον 80% των ωρών για κάθε ένα 

αντικείμενο, δηλαδή τα παραδοτέα στη θεωρία, εποπτεία και προσωπική 

ανάπτυξη.  

 

Απουσίες: 

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και συνεχής. Η παρακολούθηση των θεωρητικών 

μαθήματων, ασκήσεων–εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.   

Στην περίπτωση απουσιών τα μαθήματα θα πρέπει να επαναλαμβάνονται την 

επόμενη χρονιά.  Μαθήματα που δεν παρακολουθήθηκαν θα 

συνυπολογίζονται στο δίδακτρα του έτους.  Ο μέγιστος αριθμός 

αδικαιολόγητων απουσιών είναι δυο και για περισσότερες αδικαιολόγητες 

απουσίες θα ζητηθεί να επαναληφθεί το έτος. 

 

Προσωπική Ψυχοθεραπεία: 

Απαιτείτε ότι στη διάρκεια των 4 ετών οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθήσουν 

τουλάχιστον 25 ώρες προσωπικής ψυχοθεραπείας.  Το κόστος της εν λόγω 

ψυχοθεραπείας θα καταβάλλεται τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Η 

δυνατότητα ένταξης των εκπαιδευομένων σε πρόγραμμα προσωπικής 

ψυχοθεραπείας παρέχεται, εν μέρει, και από το Ινστιτούτο στο πλαίσιο της 

παροχής συνεδριών προσωπικής ψυχοθεραπείας με χαμηλό κόστος και που 

στελεχώνεται από ειδικευόμενους και έμπειρους θεραπευτές. 

 

Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών: 

Το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να υφίσταται αλλαγές, ώστε να 

προσαρμόζεται στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και στις 
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μεταβαλλόμενες ανάγκες της Ψυχοθεραπείας. 

 

Αντικατάσταση Μαθήματος 

Ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να αντικαταστήσει με κάποιο άλλο ή να 

απαλλαγεί από μαθήματα.  Μπορεί όμως να αιτηθεί στη διεύθυνση του 

Ινστιτούτου για απαλλαγεί από μαθήματα εάν αυτά έχουν γίνει σε άλλο 

αξιολογημένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα συστημικής ψυχοθεραπείας και στα πλαίσια 

αξιολογημένου 4ετους προγράμματος για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού 

Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας – ECP. 

 

Αναστολή Φοίτησης 

Οποιοσδήποτε εκπαιδευόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση  για αναστολή της 

φοίτησής του, για ένα έτος. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Αίτηση για αναστολή φοίτησης, 

τεκμηριωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη 

διεύθυνση του Ινστιτούτου, πριν την έναρξη της αιτούμενης περιόδου. Ο 

χρόνος κατά το οποίο ο εκπαιδευόμενος έχει αναστείλει τις σπουδές του δεν 

συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του. 

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος υπερβεί το όριο που δίνεται για την 

αναστολή φοίτησής του, τότε η επανεγγραφή του θα γίνεται 

επαναλαμβάνοντας το χρόνο φοίτησής του από την αρχή. 

 

Διαγραφή εκπαιδευομένων 

Εκπαιδευόμενοι διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών του Ινστιτούτου, όταν 

δεν ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους στο 

μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα, που είναι 6 έτη (εξαιρουμένων του χρόνου 

αναστολής). 

 

Οικονομικές Υποχρεώσεις - Πιστοποιητικά Σπουδών (Βεβαίωση Φοίτησης) 

Οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα (ή και 

τα μαθήματα) εάν δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί με το Ινστιτούτο.  Βεβαίωση φοίτησης θα 
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δίνεται αφού ο εκπαιδευόμενος έχει τακτοποιήσει τις ακαδημαϊκές και 

οικονομικές του υποχρεώσεις στο Ινστιτούτο. 

 

Διαδικτυακά Μαθήματα: 

Το Ινστιτούτο θα μπορεί να παραδίδει διαδικτυακά, έως και τα 2/3 των 

μαθήματων σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών.  Η παράδοση των 

διαδικτυακών διαλέξεων και εποπτείας γίνεται με την χρήση διαδικτυακής 

πλατφόρμας – π.χ. ΖΟΟΜ. 

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευθύνη να προμηθευτούν δικό τους υπολογιστή / 

τάμπλετ με πρόσβαση στο διαδίκτυο για την παρακολούθηση (ήχου και 

εικόνας) των διαλέξεων και εποπτείας. 
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