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Ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας
Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με τον Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά τις
Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ υπ’ Αριθμ.
4610/07.05.2019, Τεύχ. 70, Άρθρο 14, Παράγρ 1, ι). Έχει έδρα τη Φλώρινα και εντάσσεται στη Σχολή
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Απονεμόμενος τίτλος σπουδών
Πτυχίο Ψυχολογίας (χωρίς ειδικεύσεις ή κατευθύνσεις).
Επίπεδο τίτλου σπουδών
Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων το επίπεδο του τίτλου σπουδών (πτυχίο Ψυχολογίας)
οριοθετείται στο 6ο (αντίστοιχο του Bachelor's Degree).

Αποστολή του Τμήματος Ψυχολογίας
Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας οδηγεί σε πτυχίο
Ψυχολογίας (Π.Δ. 84/2013). Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης
επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32).
Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει διττή αποστολή:
1. Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία ως επιστήμη μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και
της έρευνας, τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης. Αυτό επιχειρείται μέσω της έμφασης που
δίνεται κατά την προπτυχιακή διδασκαλία στην προοπτική της ανάπτυξης των ερευνητικών δεξιοτήτων
φοιτητών /τριών, που είναι απαραίτητες στον νέο επιστήμονα για μια επιτυχή σταδιοδρομία. Καθ΄όλη
τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε
ερευνητικές δραστηριότητες ήδη από τα πρώτα χρόνια της φοίτησής τους.
Η παραπάνω αποστολή ολοκληρώνεται καθώς το Τμήμα παρέχει, υπό προϋποθέσεις, στους
αποφοίτους του μέσω της καλλιέργειας των παραπάνω, δυνατότητες πρόσβασης σε 2 ο κύκλο σπουδών
(Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή σε 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή
διεθνή πανεπιστήμια.
2. Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια ως μελλοντικό επαγγελματία, εξασφαλίζοντάς
του, στο μέτρο του δυνατού, μια άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του
επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια
επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο αλλά και ακαδημαϊκό τομέα.
Οι δύο σκοποί που προαναφέρθηκαν ενισχύονται και μέσω της προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης.

Προϋποθέσεις απονομής τίτλου σπουδών
Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και ανακηρύσσεται πτυχιούχος όταν παρακολουθήσει και
εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα μαθήματα σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών. Ειδικότερα, οι
υποχρεώσεις των φοιτητών για τη λήψη πτυχίου περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση σε μια σειρά μαθημάτων τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες και διδακτικές
μονάδες. Οι πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στην εργασία που αναμένεται να καταβάλουν οι
φοιτητές προκειμένου να ολοκληρώσουν ένα μάθημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (European Credit Transfer System - ECTS),
εξασφαλίζοντας έτσι τη διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων μία πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 με 30
ώρες φόρτο εργασίας για τον φοιτητή. Οι διδακτικές μονάδες (ΔΜ) αντιστοιχούν στις ώρες διδασκαλίας
ενός μαθήματος εβδομαδιαίως.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι
240 και το σύνολο των διδακτικών μονάδων είναι 186. Ειδικότερα, για την επιτυχή ολοκλήρωση των
σπουδών και τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας θα πρέπει:
▪ Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 20 Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα Ψυχολογίας (20
x 5 = 100 ECTS, 20 x 4 = 80 ΔΜ)
▪ Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 2 υποχρεωτικά μαθήματα Ξένης Γλώσσας
(Αγγλικά) (2 x 4 = 8 ECTS, 2 x 3 = 6 ΔΜ)
▪ Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 18 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ΥΕ) μαθήματα
Ψυχολογίας (18 x 4 = 72 ECTS, 18 x 3 = 54 ΔΜ)
▪ Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 8 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)
μαθημάτων Ψυχολογίας που προσφέρονται από το Τμήμα ή άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, ή άλλων ομοταγών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού τα οποία έχουν συνάψει
διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών μέσω του προγράμματος ανταλλαγών (ERASMUS) (8 x 4 = 32
ECTS, 8 x 3 = 24 ΔΜ)
▪ Να εκπονήσουν και να υποστηρίξουν επιτυχώς πτυχιακή εργασία (ΠΕ) (16 ECTS, 12 ΔΜ). Η εκπόνηση
της πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική, ωστόσο συνίσταται η ανάληψή της σε όσους και όσες είναι
προσανατολισμένοι στην παρακολούθηση του 2ου κύκλου σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης) ή 3ου κύκλου σπουδών (Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.
Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 4 μαθήματα
Ψυχολογίας Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ), τα οποία αντιστοιχούν αθροιστικά σε ισοδύναμο αριθμό
πιστωτικών μονάδων (4 x 4 = 16 ECTS, 4 x 3 = 12 ΔΜ).
▪ Να υλοποιήσουν επιτυχώς πρακτική άσκηση (ΠΑ) σε ιδρύματα και φορείς της Eφαρμοσμένης
Ψυχολογίας (12 ECTS, 10 ΔΜ).

Επαγγελματικό και Εκπαιδευτικό Προφίλ Αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Π.Δ.Μ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) κατόπιν αιτήσεώς τους στις
Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979
(ΦΕΚ 278/20. 12. 1979 τ. Α’).
Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν όλα τα απαραίτητα προσόντα για τη συνέχιση των
σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο την απόκτηση εξειδίκευσης στην Ψυχολογία. Ακόμη,
οι φοιτητές μας έχουν ικανοποιητική εκπαίδευση σε ερευνητικές μεθόδους σε διάφορα πεδία της
Ψυχολογίας (π.χ. Γνωστική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία κ.ά.) μέσω των εργαστηρίων και της
ερευνητικής πτυχιακής εργασίας τους, που τους δίνουν απαραίτητα εφόδια για περαιτέρω ανάπτυξη
των ερευνητικών τους δεξιοτήτων σε ακαδημαϊκό ή εφαρμοσμένο επίπεδο (π.χ. στον χώρο της Κλινικής
Ψυχολογίας, της Σχολικής, Συμβουλευτικής, Οργανωτικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της Υγείας).
Τέλος, μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για επαγγελματική
ενασχόληση σε όμορες επιστημονικές περιοχές, όπως η εκπαίδευση, η ειδική αγωγή, οι ανθρώπινοι
πόροι, το μάρκετιγκ, η διοίκηση κ.ά., μετά από κατάλληλη εκπαίδευση.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
Οι απόφοιτοι του Τμήματος εκπαιδεύονται ώστε να αποκτήσουν τα ουσιαστικά και τυπικά εφόδια
(θεωρητική και ερευνητική εκπαίδευση καθώς και μια σύντομη πρακτική κατάρτιση) προκειμένου να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 2ο κύκλο σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή σε 3ο κύκλο
σπουδών (Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.

Διοίκηση του Τμήματος Ψυχολογίας
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση (ν.
4009/2011 και ν. 4076/2012) το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα κάθε
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο
επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών και
εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό.
Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2019 και ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που αριθμεί τέσσερα συνολικά Τμήματα, τρία στη
Φλώρινα και ένα στην Καστοριά. Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Π.Δ.Μ.
ιδρύθηκε το 2019 (ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019), αντικαθιστώντας και διευρύνοντας την
Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας, η οποία με τα δύο Τμήματά της, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης και το Τμήμα Νηπιαγωγών, είχε αποτελέσει τον πρώτο ακαδημαϊκό πυρήνα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Τα όργανα Διοίκησης του Τμήματος Ψυχολογίας σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του
θεσμικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση είναι: α) Ο Πρόεδρος, β) η Συνέλευση του Τμήματος,
γ) το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τον/την Πρόεδρο και τον/την
Αναπληρωτή/Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τμήματος, τους εκπροσώπους των φοιτητών/τριών σε
ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης, καθώς και τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά
κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος. Δεδομένου ότι στο Τμήμα Ψυχολογίας
δεν έχουν συσταθεί τομείς, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη.

Πρόεδρος του Τμήματος
Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας είναι ο Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας Δημήτρης
Πνευματικός.
Αναπληρώτρια Πρόεδρος
Αναπληρώτρια Προέδρου είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας Γεωργία
Στεφάνου.
Μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος
Αικατερίνη Δημητριάδου, Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Π.Δ.Μ.
Θάλεια Κωνσταντινίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας
Βασιλική Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής

Ιστοχώρος Τμήματος Ψυχολογίας
http://psy.uowm.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Κτίριο Διοίκησης Φλώρινας
3ο Χμ Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης
53100 Φλώρινα
Τηλ: +302385055045
Fax: +302385055044

E: psy@uowm.gr

Οδηγός Σπουδών
Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος είναι το βασικό Εγχειρίδιο Οδηγιών του/της φοιτητή/τριας καθ’ όλη
τη διάρκεια των σπουδών του. Περιγράφει αναλυτικά τη δομή και τις αρχές που διέπουν το
Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής/τρια, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του/της,
περιγράφει τις ακαδημαϊκές διαδικασίες που ακολουθούνται, παρέχει γενικότερες πληροφορίες για το
Τμήμα, τις εκπαιδευτικές λειτουργίες του, το προσωπικό του, τα εργαστήριά του, πληροφοριακό υλικό
χρήσιμο για κάθε νεοεγγραφόμενο/η φοιτητή/τρια, καθώς και πιθανές αλλαγές σε προηγούμενους
Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο ακολουθεί κάθε φοιτητής περιλαμβάνει το σύνολο των
μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα και απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, καθώς και
επιμέρους χρήσιμες πληροφορίες, όπως είναι:
● Η διάρθρωση των μαθημάτων σε ακαδημαϊκά εξάμηνα
● Ο τύπος του κάθε μαθήματος, εάν το μάθημα είναι υποχρεωτικό (Y), υποχρεωτικό επιλογής
(YE), ελεύθερης επιλογής (ΕΕ), πρακτική άσκηση (ΠΑ), ή πτυχιακή εργασία (ΠΕ)
● Οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, που αντιστοιχούν σε διδακτικές μονάδες (ΔΜ)
● Οι πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων
Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS)
● Το περιεχόμενο, τα μαθησιακά αποτελέσματα, το επιστημονικό και το διδακτικό πεδίο του
κάθε μαθήματος
● Οι διδάσκοντες των μαθημάτων
● Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου κ.ά.
Η προσεκτική μελέτη του Οδηγού Σπουδών, καθώς και η τήρηση όλων των υποχρεώσεων που
απορρέουν από αυτόν, αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή.
Ο Οδηγός Σπουδών επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος (http://www.psy.uowm.gr).

Χρήσιμες Πληροφορίες για την φοίτηση στο Τμήμα Ψυχολογίας
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου
ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα
σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας
και δύο ή τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την τελευταία εβδομάδα του
Σεπτεμβρίου και λήγει στις αρχές του τελευταίου δεκαημέρου του Ιανουαρίου. Ακολουθεί η πρώτη
εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει στα μέσα Φεβρουαρίου και
λήγει στα τέλη Μαΐου. Ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου. Οι ακριβείς
ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Τα μαθήματα του χειμερινού
εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και επαναληπτικά κατά την
περίοδο του Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του
Ιουνίου και επαναληπτικά κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Οι εξεταστικές περίοδοι του Ιανουαρίου
- Φεβρουαρίου και Ιουνίου διαρκούν τρεις εβδομάδες, ενώ αυτή του Σεπτεμβρίου διαρκεί συνήθως 4
εβδομάδες. Ακριβείς ημερομηνίες για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους αναρτάται στην
ιστοσελίδα του ιδρύματος (http://uowm.gr).

Εγγραφή στο Τμήμα Ψυχολογίας
Με την εγγραφή στο Τμήμα αποκτάται η φοιτητική ιδιότητα. Η ιδιότητα αυτή προσφέρει στον κάτοχό
της δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Τόσο τα δικαιώματα όσο και οι υποχρεώσεις διαμορφώνονται
από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας. Η φοιτητική ιδιότητα διατηρείται εφόσον ανανεώνονται οι εγγραφές ανά
εξάμηνο. Υπάρχει η δυνατότητα αναστολής φοίτησης, καθώς και η δυνατότητα μερικής φοίτησης υπό
προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νομοθέτη.
Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο Τμήμα Ψυχολογίας πραγματοποιείται σε δύο στάδια: (α) Η
ηλεκτρονική προεγγραφή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του εκάστοτε ισχύοντος
Προεδρικού Διατάγματος και σε προθεσμία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. (β) Η ολοκλήρωση της εγγραφής επιτυγχάνεται με την προσέλευση των
φοιτητών στο Τμήμα Ψυχολογίας, σε διάστημα που ορίζεται και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος από τη Γραμματεία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής έχουν ως εξής:
●
●
●

Εκτύπωση της ηλεκτρονικής προεγγραφής από την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με πρωτότυπη υπογραφή της φοιτήτριας/του φοιτητή.
Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι αιτήσεις εγγραφής των φοιτητών που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες (ομογενών, αλλογενώναλλοδαπών, αθλητών, καθ΄ υπέρβαση ποσοστού 5% - σοβαρές παθήσεις, μεταφοράς θέσης,
μετεγγραφές) γίνονται σε επόμενα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κάθε
έτους, που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ολοκλήρωση της
εγγραφής τους επιτυγχάνεται ύστερα από την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, κατά
περίπτωση, στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, σε χρόνο που ορίζεται και ανακοινώνεται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό,
είναι δυνατή η εκπρόθεσμη εγγραφή, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,
ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών
από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και να αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης.
Δικαιούχοι που δεν εγγράφηκαν ούτε με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου χάνουν
οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους στο Τμήμα Ψυχολογίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν
γίνονται δεκτές, εκτός αν το Τμήμα κρίνει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν την
εκπρόθεσμη προσέλευση για εγγραφή.

Εγγραφή στις ηλεκτρονικής υπηρεσίες ΠΔΜ
Οι φοιτητές/τριες που εισάγονται στο Τμήμα Ψυχολογίας πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
του
Π.Δ.Μ.
υποβάλλοντας
αίτηση
στην
ιστοσελίδα
https://noc.uowm.gr/www/dimioyrgia-neon-logariasmon-foititon/ για την απόκτηση ονόματος χρήστη
(username) και κωδικού πρόσβασης (password). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την πρόσβαση
στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, καθώς και στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ.
(έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, είσοδος στην πλατφόρμα συγγραμμάτων «Εύδοξος»,
απομακρυσμένη σύνδεση μέσω Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου VPN, κ.ά.). Διευκρινίσεις για τη
διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας https://noc.uowm.gr/www/services/

Δηλώσεις Μαθημάτων
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και εντός προθεσμίας που ορίζεται από τη Συνέλευση και
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να υποβάλουν
δήλωση για τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται μέσω
της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Οι δηλώσεις αυτές είναι δεσμευτικές και δεν επιδέχονται τροποποίηση
ή αναίρεση μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας υποβολής τους, καθορίζουν δε τα μαθήματα
στα οποία δικαιούνται να εξεταστούν και να βαθμολογηθούν οι φοιτητές κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν μόνο στα μαθήματα για τα
οποία έχουν υποβάλει δήλωση. Οι δηλώσεις μαθημάτων ισχύουν για το συγκεκριμένο εξάμηνο και κατ’
επέκταση για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.
Ο φοιτητής που εγγράφεται σε κάποιο εξάμηνο σπουδών θεωρείται ότι από τη στιγμή εκείνη και
εφεξής έχει την υποχρέωση να εξεταστεί επιτυχώς σε κάθε υποχρεωτικό μάθημα του συγκεκριμένου
εξαμήνου. Επίσης, στη δήλωση μπορεί να δηλώσει τόσα μαθήματα ώστε ο φόρτος τους να μην
υπερβαίνει το ανώτατο σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία. Οι μονάδες που θα πρέπει να δηλωθούν ανά εξάμηνο είναι 30 ECTS (και δεν δύνανται σε
καμία περίπτωση να υπερβούν τις 35 ECTS).
Για να καταχωριστεί ο βαθμός ενός μαθήματος, οι φοιτήτριες/ φοιτητές πρέπει απαραιτήτως να το
έχουν δηλώσει στην Ηλεκτρονική Γραμματεία κατά την εγγραφή τους στο τρέχον εξάμηνο. Δεν είναι
δυνατή η αναγνώριση βαθμολογίας σε μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί. Εάν χρειαστεί να
επαναληφθεί η παρακολούθηση ενός μαθήματος λόγω αποτυχίας σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος,
τότε το μάθημα πρέπει να δηλωθεί εκ νέου.

Δηλώσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων
Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση διδακτικών
συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, εντός χρονικού διαστήματος που ανακοινώνεται από τη

Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας. Η δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας «Εύδοξος» (https://eudoxus.gr) και είναι ανεξάρτητη από τη δήλωση μαθημάτων στην
Ηλεκτρονική Γραμματεία. Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα «Εύδοξος» με το όνομα και
τον κωδικό χρήστη που έχουν λάβει από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Π.Δ.Μ. με
την πρώτη εγγραφή τους στο Τμήμα Ψυχολογίας. Για την παραλαβή συγγράμματος πρέπει
οπωσδήποτε να έχει δηλωθεί εμπρόθεσμα το συγκεκριμένο σύγγραμμα. Μετά την παρέλευση της
περιόδου δηλώσεων ουδεμία αλλαγή μπορεί να γίνει στις δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων. Ο
μέγιστος αριθμός δωρεάν συγγραμμάτων που δικαιούνται να αποκτήσουν οι φοιτητές κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι 56 (μέχρι 7 μαθήματα ανά ακαδημαϊκό
εξάμηνο).
Επισημαίνεται ότι πέραν των δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων, οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στα πλήρη κείμενα βιβλιογραφικών βάσεων ακαδημαϊκού περιεχομένου στις οποίες έχει
ενημερωμένη συνδρομή το Π.Δ.Μ. μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink). Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω του Ιδιωτικού Εικονικού
Δικτύου (VPN) του Π.Δ.Μ. (βλ. οδηγίες στην ιστοσελίδα του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης
Δικτύου https://noc.uowm.gr/www/services/vpn).

Φοίτηση και Αξιολόγηση
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι οκτώ εξάμηνα (4 ακαδημαϊκά έτη). Μετά
την παρέλευση τεσσάρων ετών, οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους
χαρακτηρίζονται ως "επί πτυχίω". Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται
χρονικά σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον
δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων
διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα
θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν
υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών. Επισημαίνεται ότι η παρουσία στις διαλέξεις
αποτελεί ακαδημαϊκή υποχρέωση των φοιτητών/τριών και προσμετράται στον συνολικό φόρτο του
φοιτητή για τη λήψη του πτυχίου, παρόλο που δεν ελέγχεται. Η συστηματική παρακολούθηση των
μαθημάτων, η συμμετοχή στις διδακτικές δραστηριότητες και η άμεση επικοινωνία με τους/τις
διδάσκοντες/ουσες είναι απολύτως απαραίτητες για την κατάρτιση των φοιτητών/τριών και δεν
υποκαθίσταται με ηλεκτρονικά ή άλλα βοηθήματα που έχουν αποκλειστικά συμπληρωματικό
χαρακτήρα.
Στο διδακτικό έργο μπορεί να συμπεριληφθούν και ασκήσεις ή φροντιστήρια. Οι ώρες αυτές είναι
υποχρεωτικές και διαφέρουν ενδεχομένως από τις ώρες διαλέξεων, καθώς οι ασκήσεις και τα
φροντιστήρια συνεπάγονται υποχρεωτικά την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών. Οι ασκήσεις
περιλαμβάνουν την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων. Τα φροντιστήρια περιλαμβάνουν
προετοιμασία των φοιτητών πάνω στην ύλη που θα παρουσιαστεί στο μάθημα και δεν
χρησιμοποιούνται απλώς για από καθέδρας κάλυψη της διδακτέας ύλης.
Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται με αριθμητική βαθμολογική κλίμακα 1-10, όπου: 14=αποτυχία, 5-6.9=καλώς, 7-8.4=λίαν καλώς, και 8.5-10=άριστα. Εξαίρεση αποτελεί η πρακτική άσκηση,
η οποία αξιολογείται με ποιοτικό χαρακτηρισμό (Επιτυχώς/Μη επιτυχώς). Για τον υπολογισμό του
βαθμού πτυχίου λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που αξιολογούνται αριθμητικά.
Η συμβολή κάθε μαθήματος στον βαθμό πτυχίου προσδιορίζεται από τις πιστωτικές μονάδες ECTS που
του αντιστοιχούν.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει τρεις εξεταστικές περιόδους: του χειμερινού εξαμήνου
(Ιανουάριος-Φεβρουάριος), του εαρινού εξαμήνου (Ιούνιος-Ιούλιος) και του Σεπτεμβρίου
(επαναληπτική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου δεν απαιτείται εκ νέου
υποβολή δήλωσης. Σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης σε μάθημα κατά τις εξεταστικές περιόδους
του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο έχει δηλωθεί, το εν λόγω μάθημα θα πρέπει να δηλωθεί εκ νέου και
ο φοιτητής να το παρακολουθήσει εκ νέου και να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
(παρακολούθηση, εργασίες, ασκήσεις κλπ), προκειμένου να αποκτήσει και πάλι το δικαίωμα εξέτασης.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα Ψυχολογίας ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα
Ψυχολογίας, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να το επαναλάβουν (δηλαδή να το δηλώσουν, να το
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν εκ νέου) σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η εν λόγω φοίτηση και
εξέταση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις νέες προϋποθέσεις υποχρεώσεις των φοιτητών). Στην
περίπτωση που το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα δεν θα προσφερθεί κατά την ακαδημαϊκή
χρονιά που υποβάλλεται η νέα δήλωση, και μόνο τότε, ο φοιτητής έχει δικαίωμα να το αντικαταστήσει
με άλλο αντίστοιχο μάθημα.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα ελεύθερης επιλογής ή σε μάθημα άλλου Τμήματος, οι
φοιτητές/τριες υποχρεούνται είτε να το επαναλάβουν σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος είτε να το
αντικαταστήσουν με άλλο μάθημα της ίδιας κατηγορίας.
Η ύλη των εξετάσεων (εξεταστέα ύλη) αντιστοιχεί στη διδασκαλία των 13 εβδομάδων και
ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα με την έναρξη του μαθήματος. Στην έναρξη του εξαμήνου
προσδιορίζεται και η μέθοδος αξιολόγησης (γραπτές, προφορικές εξετάσεις, πρόοδοι, τεστ κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου, εργασίες κ.λπ.). Οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στον ιστότοπο του
Τμήματος (κατά προτίμηση στον ιστότοπο του μαθήματος στο e-class).
Ο φοιτητής κατά την προσέλευση του στις εξετάσεις οφείλει να φέρει μαζί του την φοιτητική ή έστω
την αστυνομική του ταυτότητα (για έλεγχο ταυτοπροσωπίας). Απαγορεύεται η χρήση κινητών
τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξυπακούεται ότι ο
φοιτητής αφήνει τα βιβλία και τις σημειώσεις του όπου του υποδειχθεί. Τέλος, επιβάλλεται η
συμπλήρωση των στοιχείων του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, υπογραφή) πριν την απομάκρυνση από
την αίθουσα εξέτασης.
Ο επιτηρητής φροντίζει για τη διαφύλαξη του κύρους, της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου των
εξετάσεων κατανέμοντας σωστά τους φοιτητές, ώστε να μην επιτρέπεται η οπτική πρόσβαση του ενός
στο γραπτό του άλλου. Ουδείς φοιτητής επιτρέπεται να εγκαταλείψει την αίθουσα όπου διενεργούνται
οι εξετάσεις πριν την παρέλευση είκοσι (20) λεπτών από την έναρξή τους. Μετά την εκφώνηση ή την
επίδοση των θεμάτων δεν επιτρέπεται η είσοδος άλλων φοιτητών στην αίθουσα και δίνονται οι
απαραίτητες διευκρινίσεις από τον υπεύθυνο του μαθήματος. Στο βαθμό που απαιτούνται περαιτέρω
διευκρινίσεις, αυτές θα πρέπει να γίνονται δημόσια. Δεν επιτρέπεται να δίνονται διευκρινίσεις μετά
την αποχώρηση των πρώτων φοιτητών από την αίθουσα.
Κατά την παράδοση του γραπτού ελέγχεται από τον επιτηρητή η ταυτοπροσωπία των εξεταζομένων. Σε
περίπτωση αντιγραφής ο επιτηρητής ενημερώνει τον/την διδάσκοντα/-ουσα του μαθήματος (αν δεν
είναι ο ίδιος με τον επιτηρητή), μονογράφει την κόλλα και αποβάλλει τον φοιτητή από την αίθουσα,
ενώ συμπληρώνει σχετικό έντυπο όπου δηλώνεται η παραβατική συμπεριφορά του φοιτητή. Για τη
διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξετάσεων, δεν επιτρέπεται να μείνει μόνος του ο τελευταίος/-α

εξεταζόμενος/-η και ζητείται από τον προτελευταίο να παραμείνει στην αίθουσα μέχρι και ο τελευταίος
να παραδώσει το γραπτό του.
Τα γραπτά φυλάσσονται με ευθύνη του διδάσκοντα για διάστημα ενός (1) ακαδημαϊκού χρόνου. Στη
συνέχεια μπορούν να καταστραφούν.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού έργου
Κάθε εξάμηνο, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν το δικαίωμα
και την υποχρέωση να αξιολογήσουν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές τους, με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας των σπουδών τους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-Π.Δ.Μ. https://modip.uowm.gr) και στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
Το Τμήμα Ψυχολογίας εφαρμόζει τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου με σκοπό την ακαδημαϊκή
υποστήριξη των φοιτητών. Συγκεκριμένα, ένα μέλος ΔΕΠ ορίζεται ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για κάθε
πρωτοετή φοιτητή/τρια. Ο κατάλογος των Ακαδημαϊκών Συμβούλων αναρτάται στις αρχές κάθε
ακαδημαϊκού έτους στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να
επικοινωνούν με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών
Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Ο
πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος με ετήσια θητεία από μέλη της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γενική Συνέλευση, αφού
προηγουμένως συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων οργάνων και φορέων.
Τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών συζητούνται κάθε Απρίλιο. Η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και
δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τμήματος (από το άρθρο 24, παράγρ. 6 και
7 του Ν. 1268/82).
Το Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων (οκτώ) που
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου με την κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα να ανταποκρίνεται
σε συνθήκες κανονικής φοίτησης. Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των μαθημάτων
στα οκτώ εξάμηνα και τον αντίστοιχο αριθμό Διδακτικών και Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
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Εξάμηνο

Μαθήματα
Ψυχολογίας

1

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

6

24

30

2

6

24

30

3

2

1

3

1

23

30

4

2

1

3

1

23

30

5

2

4

1

23

30

6

2

4

1

23

30

7

2

2

0.5

0.5

23

30

8

2

2

0.5

0.5

23

30

18

8

1

1

186

240

20

2

Κατ’
Επιλογήν
Υποχρεωτικά
Μαθήματα

Μαθήματα
Ελεύθερης
Επιλογής

Πρακτική
Άσκηση
Διδακτικές
Μονάδες

ΣΥΝΟΛΑ

Μαθήματα
εξοικείωσης
με την
Αγγλική
Γλώσσα

Μαθήματα Επιλογής

Πτυχιακή
Εργασία

Κατηγορίες Μαθημάτων
Τα μαθήματα του Τμήματος Ψυχολογίας με κριτήριο την υποχρεωτικότητά τους χαρακτηρίζονται σε
Υποχρεωτικά (Υ), Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) και Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Οι τρεις αυτές
κατηγορίες μαθημάτων αντιστοιχούν στις 212 μονάδες ECTS ή στο 88.3% του συνολικού φόρτου
εργασίας των φοιτητών. Το υπόλοιπο του φόρτου εργασίας συμπληρώνεται με την Πρακτική Άσκηση
(ΠΑ), η οποία αντιστοιχεί στις 12 μονάδες ECTS ή στο 5% του συνολικού φόρτου εργασίας των
φοιτητών και με την εκπόνηση και υποστήριξη Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) η οποία αντιστοιχεί στις 16
μονάδες ECTS ή στο 6.7% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών. Ο φόρτος των υποχρεωτικών
μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης αντιστοιχεί στις 120 μονάδες ECTS ή στο 50% του συνολικού
φόρτου εργασίας των φοιτητών. Με άλλα λόγια, η δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικού
προγράμματος για κάθε φοιτητή συνίσταται στο 50% του προγράμματος για την λήψη του πτυχίου.

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Υποχρεωτικά (Y) είναι τα μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και στα οποία
υποχρεούνται να εξεταστούν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος. Στόχος των υποχρεωτικών μαθημάτων
είναι να εισαγάγουν τον φοιτητή στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και τη μεθοδολογία της και να
παράσχουν κοινή βασική κατάρτιση σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε
ένα υποχρεωτικό μάθημα, δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής του από κάποιο άλλο. Ειδικότερα,
τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες μαθημάτων: (α) μαθήματα Ψυχολογίας και
μεθοδολογίας της Ψυχολογίας, και (β) μαθήματα εξοικείωσης με την ορολογία στην αγγλική γλώσσα.

Α. Υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας και μεθοδολογίας της Ψυχολογίας (20 μαθήματα)
Οι φοιτήτριες/ φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα παρακάτω 20
μαθήματα σε αλφαβητική σειρά. Κάθε Υποχρεωτικό μάθημα Ψυχολογίας ισοδυναμεί με 5 ECTS και 4
ΔΜ.
1. Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Προγεννητική ανάπτυξη έως μέση παιδική ηλικία
2. Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβεία έως ύστερη ενήλικη ζωή
3. Βιοψυχολογία
4. Γνωστική Ψυχολογία: Αντίληψη, Προσοχή, Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις
5. Γνωστική Ψυχολογία: Μνήμη, Γλώσσα, Σκέψη, Επίλυση προβλημάτων
6. Εκπαιδευτική Ψυχολογία
7. Θεωρίες Προσωπικότητας
8. Κλινική Ψυχολογία Ι
9. Κλινική Ψυχολογία ΙΙ
10. Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Ιστορία, Μεθοδολογία, Ενδοατομικές Διαδικασίες, Ενδοατομικές
Διαδικασίες
11. Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Ομαδικές Διαδικασίες, Διομαδικές Διαδικασίες, Κοινωνικές
Αναπαραστάσεις, Στροφή στο λόγο
12. Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία
13. Νευροψυχολογία

14. Οργανωσιακή Ψυχολογία
15. Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Μονομεταβλητής Ανάλυσης
16. Στατιστική ΙΙ : Εισαγωγή στις Μεθόδους Διμεταβλητής και Πολυμεταβλητής Ανάλυσης
17. Συμβουλευτική Ψυχολογία
18. Ψυχολογική Εκτίμηση
19. Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων
20. Ψυχοπαθολογία του βρέφους , του παιδιού & του εφήβου

Β. Υποχρεωτικά μαθήματα εξοικείωσης με την ορολογία στην αγγλική γλώσσα (2 μαθήματα)
Οι φοιτήτριες/ φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δύο μαθήματα
εξοικείωσης με την ορολογία της Ψυχολογίας στην αγγλική γλώσσα. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα
αγγλικής γλώσσας ισοδυναμεί με 4 ECTS και 3 ΔΜ.

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (18 μαθήματα)
Τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) είναι συνολικά 18 μαθήματα και αντιστοιχούν στο 30% του
συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών (72 ECTS). Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) μαθήματα
αποβλέπουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της επιστήμης της Ψυχολογίας
και παράλληλα στη μύηση και εξοικείωση του φοιτητή με την ερευνητική διαδικασία. Για τον λόγο
αυτόν έχουν κυρίως σεμιναριακή ή εργαστηριακή μορφή. Στα πλαίσια ενός τέτοιου μαθήματος οι
φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση γραπτών εργασιών και εισηγήσεων ή μικρές επιμέρους
έρευνες, ατομικές ή συλλογικές, οι οποίες
γίνονται είτε αυτοτελώς είτε στα πλαίσια των
ερευνητικών δραστηριοτήτων των διδασκόντων. Κάθε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα μπορεί να
επιλεγεί από 30 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο. Τα προσφερόμενα ΥΕ μαθήματα μπορούν να
ανανεώνονται ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό.
Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών δεν δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε Κατ’ Επιλογήν
Υποχρεωτικά μαθήματα, επειδή το πρόγραμμα αυτών των εξαμήνων καλύπτεται σε μεγάλη
έκταση από Υποχρεωτικά Μαθήματα. Η δυνατότητα αυτή δίνεται για πρώτη φορά στο 3ο
εξάμηνο. Εξάλλου αρκετά από τα μαθήματα αυτά προαπαιτούν την επιτυχή εξέταση σε
αντίστοιχα Υποχρεωτικά μαθήματα.
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (YE) είναι τα μαθήματα που κατατάσσονται σε τέσσερις μεγάλες
κατηγορίες και προσφέρονται για να τα επιλέξει ο φοιτητής. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: α) Γνωστική
Ψυχολογία – Νευροψυχολογία, β) Αναπτυξιακή – Εκπαιδευτική Ψυχολογία, γ) Κοινωνική Ψυχολογία,
και δ) Κλινική Ψυχολογία. Προκειμένου ο φοιτητής να έρθει σε επαφή με όλους τους κλάδους της
Ψυχολογίας, θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον ΥΕ από
κάθε κατηγορία. Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου.
Εφόσον επιλεγούν από τον φοιτητή τα συγκεκριμένα ΥΕ μαθήματα με τον τρόπο που αναφέρεται
παραπάνω, θεωρούνται στο εξής Υποχρεωτικά και κανένα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο Κατ’
Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα. Εξαίρεση μπορεί να ισχύσει εφόσον κάποιο συγκεκριμένο μάθημα έχει
πάψει πια να προσφέρεται, οπότε θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο μάθημα της ίδιας

κατηγορίας. Συνεπώς, σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικού
μαθήματος, ο φοιτητής που το είχε επιλέξει υποχρεούται να το παρακολουθήσει ξανά σε επόμενο
εξάμηνο, εφόσον προσφέρεται. Μόνο στην περίπτωση που δεν προσφέρεται το μάθημα αυτό, είναι
δυνατό να αντικατασταθεί από άλλο Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα. Η εκ νέου εγγραφή για
παρακολούθηση του μαθήματος προσμετράται στον μέγιστο αριθμό φοιτητών που μπορούν να
παρακολουθήσουν το μάθημα. Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος με τα Κατ’ Επιλογής
Υποχρεωτικά μαθήματα ανά κατηγορία.

Α. Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας (ΥΕ201ΥΕ299)
Αξιολόγηση Γνωστικών και Μαθησιακών Ικανοτήτων
Βιοψυχολογία του Άγχους και των Διαταραχών του
Γλωσσικές Δυσκολίες: Οριοθέτηση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση
Εργαστήρια Γνωστικής Ψυχολογίας
Εφαρμοσμένη Νευροψυχολογία
Νευρωνική Ανάπτυξη και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές
Πειραματική Ψυχολογία
Ψυχογλωσσολογία

Β. Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕ301ΥΕ399)
Γνωσιακή Επιστήμη
Εργαστήρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Εργαστήριο Μελέτης Συναισθημάτων
Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Εφηβεία και Αναδυόμενη Ενηλικίωση
Ηθική Ανάπτυξη
Συνεξέλιξη Νόησης και Πολιτισμού
Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας
Ψυχολογία Κινήτρων
Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας: Δια Βίου Ανάπτυξη

Γ. Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κοινωνικής Ψυχολογίας (ΥΕ401-ΥΕ499)
Διαπολιτισμική Ψυχολογία
Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας
Κοινωνικές Αναπαραστάσεις
Κοινωνική Νόηση
Πολιτική Ψυχολογία
Ψυχολογία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψυχολογία Διομαδικών Σχέσεων
Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων

Δ. Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κλινικής Ψυχολογίας (ΥΕ501-ΥΕ599)
Γονεϊκότητα και Συμβουλευτική Γονέων
Εγκληματολογική Ψυχολογία

Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας
Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Θετική Ψυχολογία
Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γνωστική - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα
Σχολική Ψυχολογία
Φυσικές Καταστροφές & Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ601-ΕΕ699)
Τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) είναι συνολικά οκτώ μαθήματα και αντιστοιχούν στο 13,3% του
συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών (24 ECTS). Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει
το πρόγραμμά του με μαθήματα ΕΕ τα οποία ανταποκρίνονται στα προσωπικά του ενδιαφέροντα, πέρα
από τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες μαθημάτων (Υποχρεωτικά
και Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά). Τα μαθήματα αυτά μπορεί να τα επιλέξει από τα προσφερόμενα
μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής του Τμήματος ή από μαθήματα άλλου Τμήματος του
Πανεπιστημίου ή ακόμη και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής κατόπιν συμφωνίας και του εξωτερικού μέσω
διμερούς συμφωνίας του προγράμματος ERASMUS.
Για τη δήλωση μαθημάτων άλλου Τμήματος ή Ιδρύματος απαιτείται έγκριση της Συνέλευσης του
Τμήματος Ψυχολογίας του Π.Δ.Μ., κατόπιν υποβολής αιτήματος των ενδιαφερόμενων. Ειδικότερα, για
μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα ιδρύματα απαιτείται και υπογραφή πρωτοκόλλου διμερούς
συνεργασίας των πανεπιστημίων. Τα διαθέσιμα προς επιλογή μαθήματα άλλων Τμημάτων της Σχολής
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Π.Δ.Μ. περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό κατάλογο, ο
οποίος επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Αν οι φοιτήτριες/οι φοιτητές προτίθενται να επιλέξουν
μαθήματα εκτός της Σχολής, θα πρέπει προηγουμένως να έλθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του
Τμήματος Ψυχολογίας προκειμένου να διερευνηθεί η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας.
Επισημαίνεται ότι ο φοιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να καλύψει τις 32 πιστωτικές μονάδες με
προαιρετικά μαθήματα από άλλα Τμήματα, αλλά ότι αυτή είναι μία επιπλέον δυνατότητα που του
δίνεται, δεδομένου ότι μπορεί να επιλέξει και μαθήματα ΕΕ που προσφέρονται από το Τμήμα.
Επίσης, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να επιλέξουν ένα μάθημα από τα Κατ’
Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα το οποίο δεν είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν εξαιτίας του
περιοριστικού ορίου στον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να το παρακολουθήσουν, ένας μικρός
αριθμός φοιτητών (όχι πάνω από πέντε φοιτητές ανά μάθημα) θα μπορούσε να επιλέξει ένα από τα
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής.
Προκειμένου να μπορούν να αντιστοιχηθούν με μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής για τη λήψη πτυχίου,
τα μαθήματα από άλλο Τμήμα ή ίδρυμα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν φόρτο εργασίας ίσο ή
μεγαλύτερο από 4 Πιστωτικές Μονάδες ECTS.
Θέση μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής επέχει και η Πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τέσσερα
μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ή 16 Πιστωτικές Μονάδες ECTS.

Ενδεικτικός Κατάλογος Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής που προσφέρονται από το Τμήμα
Αθλητική Ψυχολογία
Αλληλεπίδραση ανθρώπου με ρομπότ
Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών
Γνωστική Επιστήμη της Θρησκείας
Δεοντολογία της Ψυχολογίας
Εγκέφαλος και Συναισθήματα
Επαγγελματική Συμβουλευτική
Εργαστήρια στην ανάλυση της συμπεριφοράς
Θάνατος και η διαχείριση του πένθους
Θέματα Παιδονευροψυχολογίας
Θέματα Σωφρονιστικής Ψυχολογίας
Ιστορία-Επιστημολογία της Ψυχολογίας
Κλινική Νευροψυχολογία της Σχιζοφρένειας και της Διπολικής Διαταραχής
Κριτική Κοινωνική Ψυχολογία
Κριτική Σκέψη
Οικογένεια και Συστημική σκέψη
Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
Στάσεις και Αξίες
Στατιστική για δομικά μοντέλα
Συγκρούσεις και Συλλογικές Δράσεις
Ψυχανάλυση: Θεωρία και Πράξη
Ψυχοδιαγνωστική – Αξιολόγηση προσωπικότητας, ψυχικής λειτουργίας και ψυχοπαθολογίας
Ψυχολογία της Επικοινωνίας
Ψυχολογία του Διαδικτύου
Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
Ψυχολογία των Μέσων Ενημέρωσης και της Τεχνολογίας

Γ. Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ)
Οι φοιτήτριες/Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία επί ψυχολογικού
ερευνητικού θέματος, υπό την εποπτεία διδάσκοντος του Τμήματος Ψυχολογίας, κατά τη διάρκεια του
τέταρτου έτους σπουδών (εξάμηνα Ζ’ και Η’). Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και ισοδυναμεί
συνολικά με 16 ECTS και 12 ΔΜ, κατανεμημένες ισόποσα σε δύο εξάμηνα (Πτυχιακή Εργασία Ι &
Πτυχιακή Εργασία ΙΙ). Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται από διμελή εξεταστική επιτροπή και
βαθμολογείται με έναν ενιαίο βαθμό σε αριθμητική κλίμακα 1-10. Αναλυτικές πληροφορίες
περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος Ψυχολογίας.

Επισημαίνεται ότι η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Αντί της εκπόνησης
πτυχιακής εργασίας, οι φοιτήτριες/φοιτητές μπορούν εναλλακτικά να παρακολουθήσουν και να
εξεταστούν επιτυχώς σε επιπλέον τέσσερα μαθήματα Ψυχολογίας, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε
ισοδύναμο αριθμό πιστωτικών μονάδων (16 ECTS και 12 ΔΜ) και επέχουν θέση μαθημάτων Ελεύθερης
Επιλογής.

Δ. Πρακτική Άσκηση
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μέρος των Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας και
αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με το επαγγελματικό έργο του ψυχολόγου μέσω της
παρατήρησης επαγγελματιών ψυχολόγων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και της στοιχειώδους
άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπό την εποπτεία πιστοποιημένου ψυχολόγου-επόπτη. Οι
ασκούμενοι φοιτητές εμπλέκονται σε περιορισμένης έκτασης δραστηριότητες οι οποίες αφορούν
τυπικές εργασίες διεκπεραίωσης - όπως λήψη ιστορικού, συμβουλευτικές ή ψυχοθεραπευτικές
συνεδρίες - είτε ατομικές είτε ομαδικές, ψυχολογική αξιολόγηση, συναντήσεις των μελών της
διεπιστημονικής ομάδας του φορέα, ενέργειες ή δράσεις πρόληψης ή εκπαίδευσης στο πλαίσιο των
επαγγελματικών καθηκόντων του ψυχολόγου.
Τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες του ασκούμενου φοιτητή στη Δομή καθορίζονται από τον
εποπτεύοντα πιστοποιημένο κατά νόμο ψυχολόγο.
H πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Tμήματος Ψυχολογίας πραγματοποιείται σε δομές
εφαρμοσμένης Ψυχολογίας που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγκεκριμένα από ή/και συνεργαζόμενα με δημόσιους φορείς. Για τον
σκοπό αυτό καταρτίζεται κατάλογος με φορείς στους οποίους οι φοιτητές θα υλοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση.
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ φοιτητριών του Τμήματος Ψυχολογίας διέπεται από τον Κώδικα
Δεοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, καθώς και τις τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας
της κάθε δομής.

Διάρκεια, προϋποθέσεις και αξιολόγηση
H πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί δύο μήνες, με 4 ώρες παρουσίας-εργασίας
ημερησίως. Υλοποιείται υπό την εποπτεία του ψυχολόγου του φορέα, ο οποίος εγγυάται την
πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης και πιστοποιεί την ολοκλήρωσή της.
Δικαίωμα για πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές κατά το τέταρτο έτος των σπουδών τους (εξάμηνα Ζ’
και Η’), με την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει το Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης το οποίο
πραγματοποιείται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και έχουν δηλώσει τα μαθήματα Πρακτική
Άσκηση Ι (χειμερινό εξάμηνο) και Πρακτική Άσκηση ΙΙ (εαρινό εξάμηνο) στο ακαδημαϊκό έτος
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές του τέταρτου έτους προηγούνται των συμφοιτητών
τους από μεταγενέστερα έτη σπουδών στην επιλογή για υλοποίηση πρακτικής άσκησης.
Η πρακτική άσκηση ισοδυναμεί με 12 ECTS, που αντιστοιχούν σε 10 ΔΜ, και αξιολογείται με τους
χαρακτηρισμούς «επιτυχής» ή «ανεπιτυχής».

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ανάληψης και ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών
του Τμήματος Ψυχολογίας ρυθμίζονται από τον Κανονσιμό της Πρακτικής Άσκησης.

Διάρθρωση Μαθημάτων ανά εξάμηνο για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020
1ο Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα
Y001
Y002
Y003
Y004
Y005
Y006

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Προγεννετική ανάπτυξη έως
μέση παιδική ηλικία
Γνωστική Ψυχολογία Ι: Αντίληψη, Προσοχή,
Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις
Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Ιστορία, Μεθοδολογία,
Ενδοατομικές Διαδικασίες, Διαπροσωπικές Διαδικασίες
Θεωρίες Προσωπικότητας
Βιοψυχολογία
Μεθοδολογία Ψυχολογικής Έρευνας

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΜ ΠΜ (ECTS)
4

5

4

5

4

5

4
4
4

5
5
5

28

30

2ο Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα
Y007
Y008
Y009
Y010
Y011
Y012

ΣΥΝΟΛΟ

Κλινική Ψυχολογία Ι
Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ: Μνήμη, Γλώσσα, Σκέψη, Επίλυση
προβλημάτων
Ψυχοπαθολογία του βρέφους, του παιδιού & του εφήβου
Νευροψυχολογία
Ψυχολογική Εκτίμηση
Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της
Μονομεταβλητής Ανάλυσης

ΔΜ ΠΜ (ECTS)
4
4

5
5

4
4
4
4

5
5
5
5

28

30

3ο Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα
Y013
Y014
Y051
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΕΕ

Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Στατιστική ΙΙ : Εισαγωγή στις Μεθόδους Διμεταβλητής και
Πολυμεταβλητής Ανάλυσης
Αγγλικά Ι
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΜ ΠΜ (ECTS)
4
4

5
5

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

23

30

4ο Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα
Y015
Y016

Y052
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβεία έως ύστερη ενήλικη
ζωή
Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Ομαδικές Διαδικασίες,
Διομαδικές Διαδικασίες, Κοινωνικές Αναπαραστάσεις,
Στροφή στο λόγο
Αγγλικά ΙΙ
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΔΜ ΠΜ (ECTS)
4

5

4

5

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

23

30

5ο Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα
Y017
Y018
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΕΕ

Κλινική Ψυχολογία ΙΙ
Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΜ ΠΜ (ECTS)
4
4
3
3
3
3
3

5
5
4
4
4
4
4

23

30

6ο Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα
Y019
Y020
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ

Συμβουλευτική Ψυχολογία
Οργανωσιακή Ψυχολογία
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΔΜ ΠΜ (ECTS)
4
4
3
3
3
3
3

5
5
4
4
4
4
4

23

30

7ο Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα
ΥΕ
ΥΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΠΑ 1

Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ή Πτυχιακή Εργασία
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ή Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΜ ΠΜ (ECTS)
3
3
3
3
3
3
5

4
4
4
4
4
4
6

23

30

8ο Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα
ΥΕ
ΥΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΠΑ 1

ΣΥΝΟΛΟ

Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ή Πτυχιακή Εργασία
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ή Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση

ΔΜ ΠΜ (ECTS)
3
3
3
3
3
3
5

4
4
4
4
4
4
6

23

30

