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Ο Ψυχολόγος ασχολείται με τη μελέτη, την κατανόηση και την ερμηνεία των ψυχικών 
φαινομένων και τις εκδηλώσεις φυσιολογικής ή αποκλίνουσας συμπεριφοράς τόσο των 
ατόμων όσο και των κοινωνικών ομάδων.  Ο ψυχολόγος είναι ο επιστήμονας ο οποίος 
ασχολείται με την πρόγνωση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων.  
Ο ψυχολόγος πρέπει να έχει αληθινό σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, 
τις ανάγκες και ιδιομορφίες του.  Οφείλει να κρίνει αντικειμενικά-χωρίς προκαταλήψεις- και 
να έχει υπομονή, ψυχραιμία, πειθώ και επικοινωνιακές ικανότητες, ώστε να γίνεται αποδεκτός 
από τους ανθρώπους που ζητούν τις υπηρεσίες του.  Η υπευθυνότητα και η εχεμύθεια 
αποτελούν επίσης απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά. 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 

 να αναπτύξει την ικανότητα του φοιτητή να σκέφτεται, να γράφει και να μιλάει 
αποτελεσματικά και δημιουργικά 

 να αναπτύξει την εκτίμηση και το σεβασμό  προς  κοινωνικές και ηθικές αξίες,  που 
είναι τα  θεμέλια που στηρίζουν  την σχέση του ατόμου με τους άλλους και τις ευθύνες 
προς την κοινότητα και τη χώρα του. 

 να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες για αναλυτική σκέψη ,  λήψη αποφάσεων και  
επικοινωνίας, σε συνάρτηση με τις ιδιότητες της αυτοδυναμίας, υπευθυνότητας,  
ακεραιότητας και της  αυτογνωσίας, η οποία θα προωθήσει την προσωπική επιτυχία 
και την συμβολή σε οργανισμούς. 

 να χτίσει έναν εύρος αντίληψης μέσα από τις γενικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και 
να παρέχει επαρκή εξειδίκευση για να καλύψουν τις επαγγελματικές απαιτήσεις  

  να παρέχει στους φοιτητές τις βασικές προϋποθέσεις για πρόοδο στην ακαδημαϊκή 
και επαγγελματική τους καριέρα.  

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 

 Να παρέχει άρτια εκπαίδευση στην ψυχολογία και τις μεθόδους της. 
 Να ενισχύσουν γνώσεις περί σύγχρονων εξελίξεων σε θέματα της ψυχολογίας. 
 Να προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία σε τομείς που αξιοποιούν τη γνώση 

της ψυχολογίας και των μεθόδων της, μεταξύ άλλων η εφαρμοσμένη έρευνα,  το 
ανθρώπινο δυναμικό και υπηρεσίες υγείας. 

 Να παρέχει στους αποφοίτους τα βασικά ακαδημαϊκά εφόδια και τις γνώσεις εκείνες 
που θα τους προετοιμάσουν για μεταπτυχιακές σπουδές στο τομέα της  ψυχολογίας 
και συναφών κλάδων.  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
 

 Οι φοιτητές με το πέρας των σπουδών τους θα είναι σε θέση να: 
 

 έχουν άρτιες γνώσεις για  τα σύγχρονα μοντέλα, θεωρίες, έννοιες, και ερευνητικά 
αποτελέσματα, σε βασικούς τομείς της ψυχολογίας. 

 εφαρμόσουν ένα ευρύ φάσμα εννοιών της ψυχολογίας  για την κατανόηση της 
συμπεριφοράς σε διάφορα πλαίσια. 

 διεξάγουν έρευνες που  συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό και  την ανάλυση  
πειραμάτων,  ερωτηματολογίων, και  ποιοτικών μεθόδων έρευνας. 

 αξιολογούν  πληροφορίες, προκειμένου να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 
ερευνητικές στρατηγικές. 

 εργάζονται ανεξάρτητα μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο. 
 λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας. 
 εκτιμήσουν τη σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης. 
 αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθηση και ανάπτυξη  της προσωπικότητας τους.  



 αποδείξουν την ικανότητα ότι είναι σε θέση να κατανοούν και να συνθέτουν  
δημιουργικά πολλαπλές προοπτικές 

 
 
 
 
 
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
 
Οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν ως στελέχη στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε 
κέντρα συμβουλευτικής, ψυχικής υγιεινής, αποκατάστασης, σε θεραπευτικές κοινότητες, σε 
ερευνητικά κέντρα, σε νοσοκομεία, σχολεία και ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα.  Επίσης, μπορούν 
να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δικό τους γραφείο. 
 
 

ΔΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Π.Μ. ECTS 

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

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 15 30 

Μαθήματα Κορμού 60 120 

Μαθήματα Επιλογής  36 72 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 18 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων / ECTS 120 240  

 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 15 30 

COM105 Communication for Psychology students 3 6 

ENG103 Instruction in Expository Writing* 1 3 6 

PHL102 Εισαγωγή στην Ηθική 3 6 

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης*  6 12 

Μαθήματα Κορμού      60 120 

PSY112 Ψυχολογία  I 3 6 

PSY113 Ψυχολογία II 3 6 

PSY116 Στατιστική στην Ψυχολογία I 3 6 

PSY225 Στατιστική στην Ψυχολογία II 3 6 

PSY257 Αναπτυξιακή Ψυχολογία I 3 6 

PSY258 Αναπτυξιακή Ψυχολογία II 3 6 

PSY253 Εισαγωγή στις Ερευνητικές Μεθόδους στην 
Ψυχολογία  

3 6 

PSY272 Πειραματική Ψυχολογία 3 6 



PSY315 Θεωρίες Προσωπικότητας 3 6 

PSY321 Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία 3 6 

PSY330 Ψυχοπαθολογία  I 3 6 

PSY337 Γνωστική Ψυχολογία 3 6 

PSY336 Ψυχολογία της Μάθησης 3 6 

PSY346 Ψυχομετρία 3 6 

PSY390 Ιστορία και Συστήματα Ψυχολογίας 3 6 

PSY401 Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία 3 6 

PSY450 Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία 3 6 

PSY455 Πτυχιακή Εργασία στην Ψυχολογία I 3 6 

PSY456 Πτυχιακή Εργασία στην Ψυχολογία  II 3 6 

PSY454 Πρακτική Άσκηση 3 6 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Επιλέγονται δώδεκα (12) από τα ακόλουθα 
μαθήματα 

 

36 

 

72 

PSY207 Εισαγωγή στην Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα 3 6 

PSY214 Εισαγωγή στη Δυναμική της Ομάδας 3 6 

PSY216 Ψυχολογία  του Φύλου 3 6 

PSY219 Ανθρώπινες Σχέσεις 3 5 

PSY220 Εργασιακή Ψυχολογία 3 6 

PSY213 Κοινωνική Ψυχολογία 3 6 

PSY240 Εισαγωγή στη Βιοψυχολογία 3 6 

PSY255 Ψυχολογία της Υγείας 3 6 

PSY241 Αθλητική Ψυχολογία 3 6 

PSY303 Πολιτισμική Ψυχολογία  3 6 

PSY312 Ψυχολογία της Γλώσσας  3 6 

PSY350 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 6 

PSY352 Ψυχολογικές Διαταραχές στην Παιδική 
Ηλικία 

3 6 

PSY353 Αίσθηση και Αντίληψη 3 6 

PSY354 Θεωρίες Νοημοσύνης 3 6 

PSY402 Δικανική Ψυχολογία 3 6 

PSY406 Ειδικά Θέματα στην Ψυχολογία 3 6 



PSY416 Ψυχολογία της Οικογένειας 3 6 

PSY417 Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση 3 6 

PSY415 Ψυχολογία της Θρησκείας 3 6 

PSY430 Ψυχοπαθολογία II 3 6 

PSY431 Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις 3 6 

PSY457  Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής 3 6 

PSY458 Εισαγωγή στη  Νευροψυχολογία 3 6 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 9 18 

 
 

*  Τo επίπεδο αγγλικών καθορίζεται μετά από δοκίμιο διαπίστωσης του επιπέδου του/της φοιτητή/τριας. Σε 
περίπτωση που το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας είναι κατώτερο του επιπέδου ENG103, τότε οι φοιτητές 
τοποθετούνται στο ανάλογο επίπεδο. 

 

 


