
Επωνυμία Προγράμματος:  Λογοθεραπεία  
            (B.Sc.)  

 
Τελικός τίτλος σπουδών:  Bachelor of Science 
 
Ο λογοθεραπευτής είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με την εκτίμηση, τη διάγνωση και τη 
θεραπεία των διαταραχών του λόγου, της φωνής και της ομιλίας.  Το επάγγελμα του 
λογοθεραπευτή, περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων όπως, διάγνωση των διαταραχών 
λόγου, ομιλίας και φωνής, ανταλλαγή απόψεων με άλλους συναδέλφους ή τα μέλη της 
διεπιστημονικής ομάδας για την εκτίμηση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, οργάνωση του 
προγράμματος θεραπείας, εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος και καταγραφή της 
προόδου του ασθενούς.  Ο λογοθεραπευτής για να βοηθήσει τους ασθενείς του, χρειάζεται 
να έχει ο ίδιος καλή άρθρωση και καθαρή ομιλία, κοινωνική επιδεξιότητα και ικανότητα 
σωστής επικοινωνίας. 
 
Η κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής είναι η πρώτη Κλινική Πανεπιστημιακού επιπέδου στην 
Κύπρο.  Εδώ εκπαιδεύονται οι φοιτητές του Προγράμματος «Λογοθεραπεία», υπό την άμεση 
επίβλεψη έμπειρων Λογοπαθολόγων που ανήκουν στον Σύνδεσμο Εγγεγραμμένων 
Λογοπαθολόγων Κύπρου και σε διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης.  Οι φοιτητές 
συμπληρώνουν τρία εξάμηνα πρακτικής άσκησης στην Κλινική, πριν προχωρήσουν στην 
τελική τους τοποθέτηση σε εξωτερικό πλαίσιο.  Η Κλινική είναι ένα ασφαλές και ελεγχόμενο 
περιβάλλον όπου οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν και να εξασκήσουν τις κλινικές τους 
δεξιότητες, αφού παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου υπό την καθοδήγηση των εποπτών 
τους.  Η Κλινική προσφέρει υπηρεσίες διάγνωσης και αποκατάστασης σε διαταραχές Λόγου, 
Ομιλίας και Ακοής, σε άτομα όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων χωρίς διακρίσεις. 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

 Να παρέχει για πρώτη φορά στους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν την 
επιστήμη της Λογοθεραπείας στην Κύπρο, σε ένα περιβάλλον υψηλού ακαδημαϊκού 
και κλινικού επιπέδου 

 Να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών για αναλυτική σκέψη, λήψη αποφάσεων 
και επικοινωνία.   

 Να καλλιεργήσει την αυτοπεποίθηση, την υπευθυνότητα, ακεραιότητα και 
εγρήγορση, ιδιότητες που προάγουν επαγγελματισμό, προσωπική επιτυχία και 
αποδοτική συνεισφορά στον εργασιακό τομέα και στην κοινωνία 

 Να αναπτύξει εκτίμηση και σεβασμό προς τις κοινωνικές και ηθικές αξίες, συναίσθηση 
ευθύνης προς την κοινωνία, και διάθεση προσφοράς προς τον άνθρωπο. 

 Να κτίσει μια βάση στέρεα και με προοπτική, μέσω των μαθημάτων γενικής 
εκπαίδευσης και των μαθημάτων κορμού και ειδίκευσης.   

 Να δώσει επαρκή (εξ)ειδίκευση, ώστε να επιτευχθούν βασικά επαγγελματικά 
απαιτούμενα σύμφωνα με την άδεια άσκηση επαγγέλματος και τα επαγγελματικά 
δικαιώματα και απαιτούμενα για επιτυχή σταδιοδρομία στον επαγγελματικό ή/και 
ακαδημαϊκό τομέα. 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 

 Να δώσει στους φοιτητές, μια ολοκληρωμένη κατάρτιση στην διάγνωση, 
αντιμετώπιση, πρόληψη, και παροχή πληροφοριών για διαταραχές προφορικού και 
γραπτού λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης. 

 Να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες παροχής υπηρεσιών 
Λογοθεραπείας σε άτομα όλων την ηλικιών και ομάδες που τις έχουν ανάγκη. 

 Να προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία στους χώρους που απασχολούνται 
οι Λογοθεραπευτές όπως νοσοκομεία, σχολεία, ιδιωτικός τομέας, και κέντρα 
αποκατάστασης. 

 Να προετοιμάσει τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές ή/και έρευνα στην 
Λογοθεραπεία και σε εξειδικευμένους τομείς.  

 Να επιτελεί έρευνα σχετική με τη φύση, την αντιμετώπιση, και την πρόληψη 
διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης. 

 Να παρέχει κοινωνική προσφορά και βοήθεια στα άτομα που έχουν ή πιθανά να 
αποκτήσουν προβλήματα λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης. 



 Να παρέχει δυνατότητες επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους 
Λογοθεραπευτές της Κύπρου, συμβάλλοντας σε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών 
Λογοθεραπείας στην Κύπρο, σε αρμονία με τις τελευταίες εξελίξεις στον ερευνητικό 
και κλινικό τομέα. 

 Να προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία και στην εν γένει σχετική αγορά Εργασίας 
ολόπλευρα μορφωμένους επαγγελματίες οι οποίοι με επάρκεια να συμβάλλουν στην 
κοινωνική ευημερία. 

 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
 
Οι φοιτητές στο τέλος των σπουδών τους στο πρόγραμμα Λογοθεραπείας θα μπορούν να: 
 Αξιολογούν και να εφαρμόζουν με βάση δεδομένα και κριτική σκέψη τις βασικές αρχές 

της επιστήμης της Λογοθεραπείας 
 Αξιολογούν και να εφαρμόζουν με βάση δεδομένα και κριτική σκέψη τις αρχές της 

γλωσσολογίας, βιολογικών επιστημών, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, και εκπαίδευσης  
 Αποδεικνύουν γνώση των μεθόδων έρευνας που σχετίζονται με θέματα 

Λογοθεραπείας 
 Αποδεικνύουν κατανόηση των θεμάτων, διαδικασιών, και πρωτοκόλλων 

Λογοθεραπείας 
 Αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν τις αρχές της ηθικής και δεοντολογίας στη 

Λογοθεραπεία. 
 
 
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  
 
Ο λογοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας ιδιωτικό 
γραφείο, ή σε νοσοκομεία, σε σχολεία, ιδρύματα για παιδιά και ενήλικες, κέντρα 
αποκατάστασης, κέντρα πρώιμης παρέμβασης και ψυχικής υγιεινής, θεατρικούς οργανισμούς 
και Μ.Μ.Ε. 
 
 
 

ΔΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Π.Μ. ECTS 

Οι φοιτητές του Προγράμματος “Λογοθεραπεία” πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω 
πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:   

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 9 15 

Μαθήματα Κοινού Κορμού 30 53 

Μαθήματα Ειδίκευσης 63 125 

Μαθήματα Επιλογής Ειδικότητας 18 30 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 17 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ΕCTS 129 240  

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 9 Π.Μ. 15 ECTS 

ENG103  Instruction in Expository Writing 3 6 

MGG105 Επαγγελματική γραφή στη Λογοθεραπεία 3 4 

LIN208 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία   3 5 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ  30 Π.Μ. 53 ECTS 



LIN218 Ψυχογλωσσολογία 3 5 

PSG204 Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 6 

LOG204 Εισαγωγή στη Λογοθεραπεία  3 5 

LOG210 Φωνητική 3 5 

LOG211 Ανατομία Λόγου και Ακοής 3 5 

LOG220 Γλωσσική Ανάπτυξη 3 5 

PSG320  
 
OR 
  
PSG350 

Εισαγωγή στη Συμβουλευτική 
 
 
 
Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

 
 
3 

 
 
5 

LOG384 Κλινική Ηθική και Δεοντολογία 3 5 

LOG300 Δομή της Γλώσσας-Σύνταξη της Ελληνικής   3 5 

LOG402 Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας στη 
Λογοθεραπεία 

3 7 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 63 Π.Μ. 125 ECTS 

LOG216 Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας 3 5 

LOG240 Γλωσσικές Διαταραχές στην Παιδική Ηλικία 3 5 

LOG250 Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 3 5 

LOG260 Ακουολογία 3 5 

LOG310 Επιστήμες Λόγου και Ακοής (Speech and 
Hearing Science) 

3 5 

LOG320 Διαταραχές της Φώνησης 3 5 

LOG330 Διαταραχές της Ροής της Ομιλίας 
(Τραυλισμός) 

3 5 

LOG340 Διαταραχές της Κατάποσης - Δυσφαγία 3 6 

LOG345 Κλινική 'Ασκηση I * 3 7 

LOG350 Διαταραχές Επικοινωνίας Ατόμων με 
Κρανιοπροσ. Ανωμαλίες 

3 5 

LOG370 Αποκατάσταση Ακοολογία 3 5 

LOG380 Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας 3 5 

LOG395 Κλινική 'Ασκηση ΙΙ * 3 7 

LOG410 Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας 3 6 

LOG415 Αφασίες και Συναφείς Διαταραχές 3 6 

LOG445 Κλινική 'Ασκηση ΙΙΙ * 3 7 

LOG495 Κλινική Άσκηση IV 6 14 



LOG455 Νευροανατομία – Νευροφυσιολογία 3 6 

LOG485 Πτυχιακή Εργασία Ι 3 5 

LOG490 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 3 11 

    

Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης 
Οι φοιτητές επιλέγουν έξι (6) από τα οκτώ (8) 

18 30 

LOG271 Έγκαιρη Παρέμβαση 3 5 

LOG400 Εφαρμογές Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών στη 
Λογοπαθολογία 

3 5 

LOG435 Τεκμηρίωση στη Λογοθεραπεία 3 5 

LOG391 Νοηματική Γλώσσα 3 5 

LOG420 Ειδικά Θέματα Λογοθεραπείας 3 5 

LOG440 Αποκατάσταση Γνωστικών Λειτουργιών 3 5 

LOG450 Μαθησιακές Διαταραχές - Δυσλεξίες 3 6 

LOG475 Πολυγλωσσία στη Λογοθεραπεία 3 6 

    

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 17 

 
 
*  Οι Κλινικές Ασκήσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θα γίνονται στην αίθουσα Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής,   
    του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου  
 
 


