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1. Αποστολή Τμήματος – Στόχοι Προγράμματος Προπτυχιακών
Σπουδών

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 των φοιτητριών1, που είναι
απαραίτητες στον νέο επιστήμονα για μια επιτυχή σταδιοδρομία. Καθ΄ όλη τη διάρκεια
των προπτυχιακών σπουδών οι φοιτήτριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε
ερευνητικές δραστηριότητες ήδη από τα πρώτα χρόνια της φοίτησής τους. Η αποστολή
αυτή ολοκληρώνεται με την παροχή υπό προϋποθέσεις της δυνατότητας πρόσβασης σε
2ο ή σε 3ο κύκλο σπουδών σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.
2. Να παρέχει στην πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια ως μελλοντική επαγγελματία,
εξασφαλίζοντάς της μια άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία
θα της 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 του προγράμματος της
Πρακτικής Άσκησης.

1.1 Επαγγελματικό και Εκπαιδευτικό Προφίλ των Αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Π.Δ.Μ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν
άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) κατόπιν

Για λόγους φραστικής οικονομίας και προς αποφυγή επαναλήψεων, με τον όρο φοιτήτρια/φοιτήτριες
σε όλους τους κλιτικούς τύπους του νοούνται και τα δύο φύλα (φοιτητής/τρια και φοιτητές/τριες).
1
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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 φοιτήτριές μας αποκτούν 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 τα 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 μάρκετινγκ, η διοίκηση κ.ά., μετά από κατάλληλη εκπαίδευση.

1.2 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.

2. Εισαγωγή φοιτητριών
Η εισαγωγή στο Τμήμα πραγματοποιείται με το σύστημα των Πανελλαδικών
Εξετάσεων. Το 90% των εισακτέων προέρχονται από υποψήφιους/ες που συμμετέχουν
στις Πανελλήνιες εξετάσεις κατά το έτος εισαγωγής, ενώ το υπόλοιπο 10%
προέρχονται από υποψήφιους/ες που συμμετείχαν και έχουν κατοχυρώσει βαθμό σε
παρελθόντα έτη.
Εκτός των ανωτέρω, δυνατότητα εισαγωγής στο Τμήμα έχουν:
α) υποψήφιοι/ες που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (Αλλοδαπών – Αλλογενών
αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων
Κρατών – Μελών της Ε.Ε., τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, Ελλήνων υπαλλήλων
που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων του
4

εξωτερικού, αθλητών, πασχόντων από σοβαρές παθήσεις με βάση τη βαθμολογία του
τίτλου απόλυσής τους σε ποσοστό 5%, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων στα
Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.ά.).
β) δυνητικά δικαιούχοι μετεγγραφής από αντίστοιχα Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής
γ) πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν συμμετοχής σε κατατακτήριες
εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα.
Οι προϋποθέσεις εισαγωγής ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.

3. Εγγραφή – Δηλώσεις
3.1 Εγγραφή στο Τμήμα Ψυχολογίας
Η εγγραφή των νέων φοιτητριών στο Τμήμα Ψυχολογίας πραγματοποιείται σε δύο
στάδια:
(α) Ηλεκτρονική προεγγραφή, η οποία γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή βάσει της εκάστοτε νομοθετικής
ρύθμισης (όπως στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών).
(β) Ολοκλήρωση εγγραφής με την προσέλευση των φοιτητριών στη Γραμματεία του
Τμήματος Ψυχολογίας, σε διάστημα που ορίζεται και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα
του Τμήματος.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής:
●

Εκτύπωση της ηλεκτρονικής προεγγραφής από την πλατφόρμα του

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με πρωτότυπη υπογραφή
της φοιτήτριας
●

Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

●

Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

●

Λοιπά δικαιολογητικά (ανακοινώνονται από τη Γραμματεία)

Οι αιτήσεις εγγραφής των φοιτητριών που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες
(ομογενών, αλλογενών-αλλοδαπών, αθλητών, καθ΄ υπέρβαση ποσοστού 5% - σοβαρές
παθήσεις, μεταφοράς θέσης, μετεγγραφές κ.ά.) γίνονται σε επόμενα χρονικά
διαστήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κάθε έτους, όπως ορίζονται από το
5

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 υποβάλλεται 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.

3.2 Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΔΜ
Οι φοιτήτριες που εισάγονται στο Τμήμα Ψυχολογίας θα πρέπει να εγγραφούν στην
πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ. (https://uregister.uowm.gr) για την
απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού (username - password). Τα στοιχεία αυτά είναι
απαραίτητα για την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, καθώς και στο σύνολο
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, είσοδος στην
πλατφόρμα συγγραμμάτων «Εύδοξος», απομακρυσμένη σύνδεση μέσω Εικονικού
Ιδιωτικού Δικτύου VPN, κ.ά.). Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμες
μέσω της ιστοσελίδας https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

3.3 Δήλωση μαθημάτων
Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτήτριες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά
(https://students.uowm.gr/) στη Γραμματεία του Τμήματος δήλωση μαθημάτων, εντός
προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία. 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 φοιτήτριες σε κάθε ακαδημαϊκό
εξάμηνο.
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Οι φοιτήτριες δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που ανήκουν σε μεγαλύτερο
εξάμηνο από το εξάμηνο φοίτησής τους.
Οι φοιτήτριες μπορούν επίσης να δηλώσουν μαθήματα προηγούμενων ετών που δεν
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και που προσφέρονται στο ακαδημαϊκό εξάμηνο
(χειμερινό ή εαρινό) στο οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Σε κάθε δήλωση ο αριθμός των
μαθημάτων που αντιστοιχούν σε οφειλόμενα μαθήματα προηγουμένων ετών δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2).
Επισημαίνεται ότι κατά τη δήλωση των μαθημάτων, κυρίως των Υποχρεωτικών
μαθημάτων που έχουν Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ και των Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών
μαθημάτων, η φοιτήτρια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της αν η συμμετοχή στο
συγκεκριμένο μάθημα προαπαιτεί την παρακολούθηση συγκεκριμένων Υποχρεωτικών
μαθημάτων. Επιπλέον, κατά τη δήλωση των μαθημάτων, τόσο των Κατ’ Επιλογήν
Υποχρεωτικών όσο και των Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής, θα πρέπει να λάβει
υπόψη της το ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου να μη συμπίπτουν οι ώρες
διδασκαλίας των μαθημάτων που προτίθεται να επιλέξει.
Τα μαθήματα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Μαθημάτων κάθε εξαμήνου δίνουν
τη δυνατότητα στη φοιτήτρια να τα παρακολουθήσει, να εγγραφεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του μαθήματος (e-class), να παραλάβει δωρεάν συγγράμματα του
μαθήματος (απαιτείται ξεχωριστή Δήλωση στον σύστημα Εύδοξος https://eudoxus.gr),
να συμμετάσχει στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου ή, σε περίπτωση αποτυχίας,
στην αμέσως επόμενη συμπληρωματική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, καθώς και να
αξιολογήσει το μάθημα. Συνεπώς, η φοιτήτρια δεν δικαιούται να εξεταστεί σε
μάθημα το οποίο δεν έχει συμπεριλάβει στη Δήλωση Μαθημάτων που υποβάλλει
στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Για να καταχωριστεί ο βαθμός ενός μαθήματος, οι
φοιτήτριες 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.
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 η φοιτήτρια (α) να το παρακολουθήσει, και (β) να εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις της προκειμένου να αποκτήσει και πάλι το δικαίωμα εξέτασης
(παρακολούθηση, εργασίες, ασκήσεις κλπ).
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Οι φοιτήτριες που έχουν συμπληρώσει τα οκτώ υποχρεωτικά εξάμηνα σπουδών (“επί
πτυχίω” φοιτήτριες) μπορούν να εξεταστούν σε οποιαδήποτε εξεταστική, ανεξάρτητα
από το εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) στο οποίο διδάσκεται το μάθημα, εφόσον έχουν
υποβάλει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου. Σε κάθε εξάμηνο, ωστόσο, δεν είναι
δυνατό να δηλωθούν μαθήματα των οποίων ο φόρτος εργασίας ξεπερνά τα 35 ECTS.

4. Διάρκεια φοίτησης – Μερική φοίτηση – Διακοπή φοίτησης
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι οκτώ εξάμηνα (4
ακαδημαϊκά έτη). Μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών, οι φοιτήτριες που δεν έχουν
ολοκληρώσει τις σπουδές τους χαρακτηρίζονται ως “επί πτυχίω”.
Οι φοιτήτριες δύνανται να εγγράφονται ως φοιτήτριες μερικής φοίτησης, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από σχετική αίτησή τους.
Όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης των σπουδών, η
φοιτήτρια έχει δικαίωμα, με έγγραφη αίτησή της, να διακόψει τις σπουδές της. Η
διακοπή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Η φοιτήτρια που διακόπτει τη φοίτησή της δεν
έχει την φοιτητική ιδιότητα για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή φοίτησης. Ο χρόνος
διακοπής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Για λόγους αλληλουχίας
μαθημάτων, η διακοπή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ζυγό αριθμό εξαμήνων. Με τη λήξη
της αναστολής, η φοιτήτρια επανέρχεται στη Σχολή.

5. Χρονική Διάρθρωση Σπουδών – Οργάνωση Διδασκαλίας
5.1 Χρονική διάρθρωση
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει
την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους
διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Κάθε εξάμηνο
περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και δύο
(2) για εξετάσεις. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Σεπτεμβρίου και το εαρινό λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σε ειδικές
περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών
εβδομάδων, είναι δυνατό με απόφαση του Τμήματος να συνεχιστούν τα μαθήματα τον
Ιανουάριο ή τον Ιούνιο και να ακολουθήσουν οι εξετάσεις.
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Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει τρεις εξεταστικές περιόδους: του χειμερινού
εξαμήνου (Ιανουάριος-Φεβρουάριος), του εαρινού εξαμήνου (Ιούνιος-Ιούλιος) και του
Σεπτεμβρίου (επαναληπτική εξέταση μαθημάτων και των δύο εξαμήνων).
Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των
μαθημάτων του επόμενου Ακαδημαϊκού Έτους και δημοσιεύονται στο Ακαδημαϊκό
Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Ειδικότερα, τα μαθήματα διακόπτονται:
•

από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και την επομένη των Θεοφανείων
(διακοπές των Χριστουγέννων)

•

από την Πέμπτη της Τυροφάγου μέχρι και την επομένη της Καθαρής Δευτέρας
(διακοπές της Αποκριάς)

•

από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά (διακοπές του Πάσχα)

•

την ημέρα των γενικών φοιτητικών εκλογών

•

την ημέρα των πρυτανικών εκλογών

Επίσης, μαθήματα δεν γίνονται και κατά τις παρακάτω αργίες:
•

εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου

•

επέτειος της απελευθέρωσης της Φλώρινας, 8 Νοεμβρίου

•

επέτειος του Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου

•

εορτή των Τριών Ιεραρχών, 30 Ιανουαρίου

•

εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου

•

1η Μαΐου

•

του Αγίου Πνεύματος

Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος ορίζονται ως περίοδος θερινών διακοπών.

5.2 Οργάνωση της διδασκαλίας
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.
Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης κάποιου μαθήματος, αυτό θα πρέπει να
αναπληρωθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μία
εβδομάδα (μετά την 13η εβδομάδα μαθημάτων και πριν την έναρξη της εξεταστικής
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περιόδου) για πιθανές αναπληρώσεις μαθημάτων. 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.
Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών γίνεται
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του
Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου. Η διδασκαλία των Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών
μαθημάτων προϋποθέτει την εγγραφή τουλάχιστον δέκα φοιτητριών στο μάθημα. Η
Γενική Συνέλευση αποφασίζει αν θα πρέπει να διδαχθεί μάθημα Κατ’ Επιλογήν
Υποχρεωτικό και με λιγότερους από δέκα φοιτήτριες. Το ωρολόγιο πρόγραμμα
περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων μέσα στις πέντε
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες και τις αίθουσες διδασκαλίας.
Οι στόχοι, το περιεχόμενο του μαθήματος, η μορφή διδασκαλίας, οι υποχρεώσεις των
φοιτητριών, ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσής τους, καθώς επίσης και ένας
ενδεικτικός πίνακας με τη βιβλιογραφία αιχμής που σχετίζεται με το μάθημα αναφοράς
δημοσιεύονται και επικαιροποιούνται κάθε χρόνο στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος
Ψυχολογίας.
Παρακολούθηση μαθημάτων
Η παρουσία στις διαλέξεις, ακόμη και αν δεν ελέγχεται, αποτελεί ακαδημαϊκή
υποχρέωση των φοιτητριών και προσμετράται στον συνολικό φόρτο εργασίας τους για
τη λήψη του πτυχίου. Στο διδακτικό έργο μπορεί να συμπεριληφθούν και ασκήσεις ή
φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια περιλαμβάνουν προετοιμασία των φοιτητριών πάνω
στην ύλη που θα παρουσιαστεί στο μάθημα και δεν χρησιμοποιούνται απλώς για από
καθέδρας κάλυψη της διδακτέας ύλης. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν την επίλυση
εφαρμοσμένων προβλημάτων. Οι ώρες αυτές είναι υποχρεωτικές και διαφέρουν
ενδεχομένως από τις ώρες διαλέξεων, καθώς οι ασκήσεις και τα φροντιστήρια
συνεπάγονται υποχρεωτικά την ενεργό συμμετοχή των φοιτητριών. 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 φοιτητριών και δεν υποκαθίσταται με ηλεκτρονικά ή άλλα βοηθήματα
που έχουν αποκλειστικά συμπληρωματικό χαρακτήρα.
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Η παρακολούθηση των Υποχρεωτικών και Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων,
των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων - φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική
και η συμμετοχή των φοιτητριών συνυπολογίζεται στην αξιολόγηση του μαθήματος. Η
φοιτήτρια θα πρέπει να συμπληρώσει σε αυτά αριθμό παρουσιών που να αντιστοιχεί
στα 4/5 τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας του συγκεκριμένου
μαθήματος, προκειμένου να λάβει τον μέγιστο βαθμό που της αναλογεί.
Η συνολική απασχόληση των φοιτητριών σε παραδόσεις, εργαστήρια, φροντιστήρια
και πρακτικές ασκήσεις του κάθε εξαμήνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα δύο
ώρες εβδομαδιαίως.
Η παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων κ.λπ. εκ μέρους
των φοιτητριών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι φοιτήτριες
δικαιούνται να χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό τη βιβλιοθήκη, τα αναγνωστήρια,
τα εργαστήρια και τον υπόλοιπο εξοπλισμό της Σχολής.

6. Πειθαρχικά Παραπτώματα
Πειθαρχικά παραπτώματα για τις φοιτήτριες συνιστούν ιδίως:
α) Η χρήση μέσων ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων. Η μη
αυτοπρόσωπη εκπλήρωση δοκιμασίας που έχει καθοριστεί για την αξιολόγηση των
γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητριών, η κατά τη διάρκεια εξετάσεων κάθε μορφής
αντιγραφή ή μη επιτρεπόμενη συνεργασία με τρίτους ή η χρησιμοποίηση βοηθημάτων
ή σημειώσεων χωρίς την άδεια του διδάσκοντα συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά
αδικήματα που συνεπάγονται την επιβολή κυρώσεων.
β) Η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος.
γ) Η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος και των
υπηρεσιών του
δ) Ο κάθε είδους εκφοβισμός
ε) Η λογοκλοπή που συνίσταται σε:
• Χρησιμοποίηση των πνευματικών δημιουργημάτων τρίτων προσώπων και η
εμφάνισή τους ως προσωπικών δημιουργημάτων της φοιτήτριας, για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της διδακτικής ή ερευνητικής
διαδικασίας.
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• Υποβολή εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με άλλες φοιτήτριες ως
προϊόντων αποκλειστικά ατομικής εργασίας μιας φοιτήτριας.
• Επανυποβολή εργασίας, εν όλω ή εν μέρει, που εκπονήθηκε για τις ανάγκες άλλης
διδακτικής ή ερευνητικής διαδικασίας, με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων που η
φοιτήτρια έχει αναλάβει στο πλαίσιο καθορισμένης τέτοιας νέας διαδικασίας.
Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από φοιτήτριες, επιβάλλονται,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από
τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

7. Πρόγραμμα Σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξάμηνο

Μαθήματα
Ψυχολογίας

Μαθήματα
εξοικείωσης
με την
Αγγλική
Γλώσσα

Μαθήματα Επιλογής

Κατ’ Επιλογήν
Υποχρεωτικά
Μαθήματα

Μαθήματα
Ελεύθερης
Επιλογής

Πρακτική
Άσκηση
Πτυχιακή
Εργασία

Διδακτικές
Μονάδες

Πιστωτικές
Μονάδες

(ΔΜ)

(ECTS)

1ο

6

24

30

2ο

6

24

30

3ο

2

1

3

1

23

30

4ο

2

1

3

1

23

30

5ο

2

4

1

23

30

6ο

2

4

1

23

30

7ο

2

2

0.5

0.5

23

30

8ο

2

2

0.5

0.5

23

30

18

8

1

1

186

240

ΣΥΝΟΛΑ

20

2

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
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της

Γενικής

Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον
Κοσμήτορα και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τμήματος.
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 παραπάνω Πίνακας
παρουσιάζει την κατανομή των μαθημάτων στα οκτώ εξάμηνα και τον αντίστοιχο
αριθμό Διδακτικών και Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

7.1 Κατηγορίες Μαθημάτων
Τα μαθήματα του Τμήματος Ψυχολογίας με κριτήριο την υποχρεωτικότητά τους
χαρακτηρίζονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν (ΥΕ) και
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Οι τρεις αυτές κατηγορίες μαθημάτων αντιστοιχούν στις
212 μονάδες ECTS ή στο 88.3% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητριών. Το
υπόλοιπο του φόρτου εργασίας συμπληρώνεται από την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ), η
οποία αντιστοιχεί σε 12 μονάδες ECTS ή στο 5% του συνολικού φόρτου εργασίας των
φοιτητριών 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
φοιτητριών. Ο φόρτος των υποχρεωτικών μαθημάτων και της Πρακτικής Άσκησης
αντιστοιχεί στις 120 μονάδες ECTS ή στο 50% του συνολικού φόρτου εργασίας των
φοιτητριών. Με άλλα

λόγια,

η

δυνατότητα

διαμόρφωσης

προσωπικού

προγράμματος για κάθε φοιτητή συνίσταται στο 50% του προγράμματος για τη λήψη
του πτυχίου.
7.1.1 Υποχρεωτικά Μαθήματα

Υποχρεωτικά (Y) είναι τα μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και
να εξεταστούν όλες οι φοιτήτριες του Τμήματος. Στόχος

των

υποχρεωτικών

μαθημάτων είναι να εισαγάγουν κάθε φοιτήτρια στην Επιστήμη της Ψυχολογίας και τη
μεθοδολογία της και να παράσχουν κοινή βασική κατάρτιση σε όλες τις φοιτήτριες 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.
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Α. Υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας και μεθοδολογίας της Ψυχολογίας (20
μαθήματα)
Οι φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 20
μαθήματα (βλ. Πίν. Ενότητας 7). Κάθε Υποχρεωτικό μάθημα Ψυχολογίας ισοδυναμεί
με 5 ECTS και 4 ΔΜ.
Β. Υποχρεωτικά μαθήματα εξοικείωσης με την ορολογία στην αγγλική γλώσσα (2
μαθήματα)
Οι φοιτήτριες 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.
7.1.2 Υποχρεωτικά Κατ’ επιλογήν (18 μαθήματα)

Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) μαθήματα αποβλέπουν στην εμβάθυνση
σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της επιστήμης της Ψυχολογίας και παράλληλα
στη μύηση και εξοικείωση της φοιτήτριας με την ερευνητική διαδικασία. Για τον λόγο
αυτόν έχουν κυρίως σεμιναριακή ή εργαστηριακή μορφή. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου
μαθήματος οι φοιτήτριες αναλαμβάνουν την εκπόνηση γραπτών εργασιών
εισηγήσεων ή μικρές επιμέρους έρευνες, ατομικές ή συλλογικές, οι οποίες

και

γίνονται

είτε αυτοτελώς είτε στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων των διδασκόντων.
Κάθε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα μπορεί να επιλεγεί από 30 φοιτήτριες 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, καθώς 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 η φοιτήτρια. Οι
κατηγορίες είναι οι εξής: α) Γνωστική Ψυχολογία – Νευροψυχολογία, β) Αναπτυξιακή
– Εκπαιδευτική Ψυχολογία, γ) Κοινωνική Ψυχολογία, και δ) Κλινική Ψυχολογία.
Προκειμένου η φοιτήτρια να έρθει σε επαφή με όλους τους κλάδους της Ψυχολογίας,
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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 τη φοιτήτρια 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 μόνον 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,
η φοιτήτρια 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,
όπως αναφέρεται παραπάνω. Η εκ νέου εγγραφή για παρακολούθηση του μαθήματος
προσμετράται στον μέγιστο αριθμό φοιτητριών που μπορούν να παρακολουθήσουν το
μάθημα.
7.1.3. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) είναι συνολικά οκτώ στον αριθμό και
αντιστοιχούν στο 13,3% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητριών (24 ECTS).
Η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το πρόγραμμά της με μαθήματα ΕΕ
τα οποία ανταποκρίνονται στα προσωπικά της 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, αλλά 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. Αν
οι φοιτήτριες προτίθενται να επιλέξουν μαθήματα εκτός της Σχολής, θα πρέπει
προηγουμένως να έλθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας
προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας.
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Επισημαίνεται ότι η φοιτήτρια δεν είναι υποχρεωμένη να καλύψει τις 32
πιστωτικές μονάδες με προαιρετικά μαθήματα από άλλα Τμήματα, αλλά ότι αυτή είναι
μία επιπλέον δυνατότητα που της δίνεται, δεδομένου ότι μπορεί να επιλέξει και
μαθήματα ΕΕ που προσφέρονται από το Τμήμα.
Επίσης, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στις φοιτήτριες 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 φοιτητριών που μπορούν
να το παρακολουθήσουν, ένας μικρός αριθμός φοιτητριών (όχι πάνω από πέντε
φοιτήτριες 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.

7.2 Προϋποθέσεις απονομής τίτλου σπουδών
Η φοιτήτρια ολοκληρώνει τις σπουδές της και ανακηρύσσεται πτυχιούχος, όταν
παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα μαθήματα σύμφωνα με το
Πρόγραμμα Σπουδών.
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
φοιτήτριες 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) εκ των οποίων δύο
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τουλάχιστον μαθήματα θα πρέπει να εμπίπτουν σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες
ΥΕ μαθημάτων
▪ 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
φοιτητριών μέσω του προγράμματος ανταλλαγών (ERASMUS) (8 x 4 = 32 ECTS, 8 x
3 = 24 ΔΜ). Εναλλακτικά, οι φοιτήτριες μπορούν να εκπονήσουν και να υποστηρίξουν
επιτυχώς πτυχιακή εργασία (ΠΕ) η οποία αντιστοιχεί σε τέσσερα μαθήματα Ελεύθερης
Επιλογής (4 x 4 = 16 ECTS, 4 x 3 =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. Με άλλα λόγια, οι φοιτήτριες εναλλακτικά μπορούν είτε να
εκπονήσουν πτυχιακή εργασία είτε 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
Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (12 ECTS, 10 ΔΜ).

8. Οδηγός σπουδών
Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι το βασικό Εγχειρίδιο Οδηγιών
των φοιτητριών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Περιγράφει αναλυτικά τη
δομή και τις αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί η φοιτήτρια,
καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά της. Περιγράφει επίσης τις ακαδημαϊκές
διαδικασίες που ακολουθούνται, παρέχει γενικότερες πληροφορίες για το Τμήμα, τις
εκπαιδευτικές λειτουργίες του, το προσωπικό του και τα εργαστήριά του,
πληροφοριακό υλικό χρήσιμο για κάθε φοιτήτρια που εγγράφεται, καθώς και πιθανές
αλλαγές σε προηγούμενους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος.
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Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο ακολουθεί κάθε φοιτήτρια 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

Η προσεκτική μελέτη του Οδηγού Σπουδών, καθώς και η τήρηση όλων των
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν, αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε
φοιτήτριας.
Ο Οδηγός Σπουδών επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.psy.uowm.gr ).

9. Πιστωτικές Μονάδες ECTS - Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)
Οι πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στον φόρτο εργασίας που αναμένεται να
καταβάλουν οι φοιτήτριες 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 τους. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων, μία πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25
με 30 ώρες φόρτου εργασίας για τη φοιτήτρια. Οι διδακτικές μονάδες (ΔΜ)
αντιστοιχούν στις ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος εβδομαδιαίως. Οι διδακτικές
μονάδες του κάθε μαθήματος αποτελούν και τον συντελεστή για τον υπολογισμό του
βαθμού πτυχίου.
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10. Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων
Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει τρεις εξεταστικές περιόδους: του χειμερινού
εξαμήνου (Ιανουάριος-Φεβρουάριος), του εαρινού εξαμήνου (Ιούνιος-Ιούλιος) και του
Σεπτεμβρίου (επαναληπτική εξέταση). Η φοιτήτρια δικαιούται να εξεταστεί κατά την
περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, χειμερινού και
εαρινού, ενώ κατά τις περιόδους Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Ιουνίου μόνο στα
μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου. Για τις «επί πτυχίω» φοιτήτριες ισχύουν
εξαιρέσεις (βλ. ενότητα 3. Εγγραφή – Δηλώσεις).
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ενός μαθήματος απαιτείται η δήλωσή του στην αρχή
του εξαμήνου και η παρακολούθησή του με βάση τις υποχρεώσεις του κάθε
μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών, εργαστηρίων ή φροντιστηρίων. Για
τη συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου δεν απαιτείται εκ νέου
υποβολή δήλωσης (αρκεί να υπάρχει δήλωση του μαθήματος στο ίδιο ακαδημαϊκό
έτος). 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 η φοιτήτρια να το παρακολουθήσει εκ νέου και να εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις της (παρακολούθηση, εργασίες, ασκήσεις κλπ), προκειμένου να
αποκτήσει και πάλι το δικαίωμα εξέτασης.
Η εξέταση μπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Στην τελική βαθμολογία
συνυπολογίζεται η παρακολούθηση και η επίδοση σε τυχόν γραπτή εργασία που
εκπονήθηκε είτε στο πλαίσιο του μαθήματος είτε στις εργαστηριακές, φροντιστηριακές
ή πρακτικές ασκήσεις.
Η βαθμολογία κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσα σε δύο εβδομάδες μετά το πέρας της
εξεταστικής περιόδου. Η βαθμολογία είναι προσωπικό δεδομένο και η ανακοίνωση του
βαθμού δεν μπορεί να είναι δημόσια.
Το πρόγραμμα εξετάσεων της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ανακοινώνεται πριν
από τις διακοπές των Χριστουγέννων, της περιόδου του Ιουνίου πριν από τη λήξη της
περιόδου των μαθημάτων και της περιόδου του Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων του Ιουνίου.
Η ύλη των εξετάσεων (εξεταστέα ύλη) αντιστοιχεί στις ενότητες και στο περιεχόμενο
της διδασκαλίας των 13 εβδομάδων και ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα με την
έναρξη του μαθήματος. Οι εξετάσεις αφορούν στην αξιολόγηση των γνώσεων και των
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δεξιοτήτων που επιδιώκονται από τη διδασκαλία του κάθε μαθήματος σύμφωνα με τον
Οδηγό Σπουδών. Στην έναρξη του εξαμήνου συγκεκριμενοποιείται η μέθοδος
αξιολόγησης (π.χ. θέματα των εργασιών, ασκήσεων και ημερομηνίες παράδοσής τους,
ημερομηνίες των προόδων ή τεστ κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κ.λπ.) με βάση τον
τρόπο αξιολόγησης που περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών για κάθε μάθημα.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε Υποχρεωτικό μάθημα και στις δυο εξεταστικές περιόδους
(στο τέλος του εξαμήνου και στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου), η φοιτήτρια οφείλει
να το δηλώσει και να το παρακολουθήσει ξανά σε επόμενο εξάμηνο, ώστε να
αποκτήσει εκ νέου το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του συγκεκριμένου
μαθήματος. Η εν λόγω φοίτηση και εξέταση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις νέες
προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των φοιτητριών.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα και στις δυο
εξεταστικές περιόδους (στο τέλος του εξαμήνου και στην εξεταστική του
Σεπτεμβρίου), η φοιτήτρια υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο. Η εν
λόγω φοίτηση και εξέταση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις νέες προϋποθέσεις και
υποχρεώσεις των φοιτητριών. Στην περίπτωση που το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
μάθημα δεν θα προσφερθεί κατά την ακαδημαϊκή χρονιά που υποβάλλεται η νέα
δήλωση, και μόνο τότε, η φοιτήτρια έχει δικαίωμα να το αντικαταστήσει με άλλο
αντίστοιχο μάθημα.
Επανεξέταση ή αναθεώρηση δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση το Τμήμα μπορεί να
αποφασίσει επανεξέταση σε μάθημα σε περίπτωση αποτυχίας ποσοστού μεγαλύτερου
του 85% των φοιτητριών που εξετάστηκαν.
Αν μία φοιτήτρια αποτύχει περισσότερες από 3 φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε
μαθήματος, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί, ύστερα από αίτηση της
φοιτήτριας, να ορίσει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης στην οποία δεν συμμετέχει ο
διδάσκων/η διδάσκουσα του μαθήματος (ν.4009 αρ.33).
Κατά την προσέλευσή της στις εξετάσεις, η φοιτήτρια οφείλει να φέρει μαζί της την
φοιτητική ή έστω την αστυνομική της ταυτότητα (για έλεγχο ταυτοπροσωπίας).
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων κατά τη
διάρκεια των εξετάσεων και εξυπακούεται ότι η φοιτήτρια αφήνει τα βιβλία και τις
σημειώσεις της όπου της υποδειχθεί. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης και την παράδοση
του γραπτού ελέγχεται από τον επιτηρητή η ταυτοπροσωπία των εξεταζομένων. Τέλος,
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επιβάλλεται η συμπλήρωση των στοιχείων της φοιτήτριας (ονοματεπώνυμο, ΑΜ,
υπογραφή) με την παραλαβή των εντύπων πριν την παραλαβή των θεμάτων
αξιολόγησης.
Ο επιτηρητής/η επιτηρήτρια φροντίζει για τη διαφύλαξη του κύρους, της αξιοπιστίας
και του αδιάβλητου των εξετάσεων κατανέμοντας σωστά τις φοιτήτριες, ώστε να μην
επιτρέπεται η οπτική πρόσβαση της μιας στο γραπτό της άλλης. Καμία φοιτήτρια δεν
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, και ενώ δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις από τον υπεύθυνο
του μαθήματος, δεν επιτρέπεται η είσοδος άλλων φοιτητριών στην αίθουσα. Στον
βαθμό που απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις, αυτές θα πρέπει να γίνονται δημόσια.
Δεν επιτρέπεται να δίνονται διευκρινίσεις μετά την αποχώρηση των πρώτων
φοιτητριών από την αίθουσα.
Σε περίπτωση αντιγραφής με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου, ο επιτηρητής ενημερώνει
τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος (αν δεν είναι ο ίδιος με τον επιτηρητή),
μονογράφει την κόλλα και αποβάλλει τη φοιτήτρια από την αίθουσα, ενώ συμπληρώνει
σχετικό έντυπο όπου δηλώνεται η παραβατική συμπεριφορά της φοιτήτριας.
Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξετάσεων, δεν επιτρέπεται να μείνει μόνη της
η τελευταία εξεταζόμενη και ζητείται από την προτελευταία να παραμείνει στην
αίθουσα μέχρι και η τελευταία να παραδώσει το γραπτό της.
Τα γραπτά φυλάσσονται με ευθύνη του διδάσκοντα για διάστημα ενός (1) ακαδημαϊκού
χρόνου. Στη συνέχεια μπορούν να καταστραφούν.

11. Βαθμολογία
Η επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται και εκφράζεται με βαθμούς. Εξαίρεση αποτελεί η
Πρακτική Άσκηση, η οποία αξιολογείται με ποιοτικό χαρακτηρισμό (Επιτυχώς/Μη
επιτυχώς).
Κάθε μάθημα ή πτυχιακή εργασία βαθμολογείται σε ακέραιες ή και μισές μονάδες. Η
βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από το μηδέν έως το δέκα, με ελάχιστο ικανοποιητικό
βαθμό το πέντε (5). Ειδικότερα, η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητριών γίνεται
με αριθμητική βαθμολογική κλίμακα 1-10, όπου: 1-4,9 = αποτυχία, 5-6,4=καλώς, 6,508,4=λίαν καλώς, και 8,5-10=άριστα.
21

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 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) του κάθε μαθήματος.

11.1 Αναγνώριση μαθημάτων
Μέσω του προγράμματος Erasmus
Για όσους έχουν παρακολουθήσει ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, όπως το
ERASMUS, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής φοίτησης ο χρόνος του
προγράμματος και η αντίστοιχη βαθμολογία, αφού μετατραπεί στην προαναφερόμενη
βαθμολογική κλίμακα. Προϋπόθεση για αναγνώριση μαθημάτων από πανεπιστήμια
του εξωτερικού είναι ο φόρτος του κάθε μαθήματος για τη φοιτήτρια μετρούμενος σε
μονάδες ECTS, ο οποίος θα πρέπει να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στον φόρτο εργασίας
σε ECTS στο αντίστοιχο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
Ψυχολογίας.
Για την αναγνώριση μαθημάτων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Ψυχολογίας. Η ενδιαφερόμενη φοιτήτρια υποβάλλει αίτημα αναγνώρισης
των μαθημάτων, το οποίο συνοδεύει την αναλυτική βαθμολογία από το ίδρυμα του
εξωτερικού, καθώς και γνωμάτευση του καθηγητή που διδάσκει το αντίστοιχο μάθημα
στο Τμήμα, στην οποία γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο – μαθησιακά αποτελέσματα
του μαθήματος και τον φόρτο εργασίας για τη φοιτήτρια στο μάθημα που έχει
παρακολουθήσει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος. Ο υπεύθυνος/η
υπεύθυνη του Τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus επιφορτίζεται με τον συντονισμό
και την εισήγηση στη Γενική Συνέλευση για την εγκυρότητα των στοιχείων.
Αναγνώριση μαθημάτων σε φοιτήτριες από μετεγγραφή
Οι φοιτήτριες που εγγράφονται έπειτα από μετεγγραφή από άλλο πανεπιστήμιο
μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς
στο Τμήμα προέλευσής τους. Στα μαθήματα αυτά θα πρέπει να αντιστοιχεί ίδιος ή
μεγαλύτερος φόρτος εργασίας από αυτόν που αντιστοιχεί στο Πρόγραμμα Σπουδών
του Τμήματος.
Για την αναγνώριση μαθημάτων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Ψυχολογίας. Η ενδιαφερόμενη φοιτήτρια υποβάλλει αίτημα αναγνώρισης
των μαθημάτων το οποίο συνοδεύει την αναλυτική βαθμολογία από το ίδρυμα
προέλευσης, καθώς και γνωμάτευση του καθηγητή που διδάσκει το αντίστοιχο μάθημα
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στο Τμήμα, στην οποία γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο – μαθησιακά αποτελέσματα
του μαθήματος και τον φόρτο εργασίας για τη φοιτήτρια στο μάθημα που
παρακολούθησε στο ίδρυμα προέλευσης, αλλά και τη συνάφεια και την κάλυψη
(επαρκή ή πλήρη) με το αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος Ψυχολογίας. Είναι δυνατό
να υπάρχει συνδυασμός μαθημάτων των οποίων τα περιεχόμενα αντιστοιχούν στο
περιεχόμενο των μαθημάτων του Τμήματος. Ένας υπεύθυνος/μία υπεύθυνη από την
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών επιφορτίζεται με τον συντονισμό και την εισήγηση
στη Γενική Συνέλευση για την εγκυρότητα των στοιχείων.
Αναγνώριση μαθημάτων σε φοιτήτριες από κατατακτήριες εξετάσεις
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας, στο Τμήμα
Ψυχολογίας δεν αναγνωρίζονται, ως διδαχθέντα, σε φοιτήτριες που εγγράφηκαν στο
Τμήμα (με κατατακτήριες εξετάσεις ή και με άλλους τρόπους) μαθήματα Ψυχολογίας
που διδάχθηκαν σε άλλα Τμήματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, πέραν των μαθημάτων
που αναγνωρίζονται από διμερείς συμφωνίες μέσω του προγράμματος Erasmus ή
άλλων αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Κατ’ εξαίρεση, οι φοιτήτριες που
εγγράφονται με κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να απαλλαχθούν από την εξέταση
μαθημάτων ή ασκήσεων στα οποία έχουν εξεταστεί για την κατάταξή τους, εφόσον τα
μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
Ψυχολογίας (ΦΕΚ 3185/16.12.2013). Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη
αντιστοίχιση μαθημάτων θα αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη των κατατακτηρίων
εξετάσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

12. Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από τις
φοιτήτριες
Κάθε εξάμηνο, και πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτήτριες έχουν το
δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογήσουν τα μαθήματα και τους διδάσκοντες του
Τμήματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών τους.
Η ΜΟΔΙΠ ενεργοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής ή γραπτής αξιολόγησης του
διδακτικού έργου από τις φοιτήτριες για όλα τα Τμήματα, ενημερώνοντας ολόκληρη
την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Ιδρύματος για την ακριβή ημερομηνία έναρξης και
λήξης της διαδικασίας μέσω σχετικής ανακοίνωσης.
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Μετά το πέρας της διαδικασίας, συλλέγονται τα ποσοστά των αξιολογήσεων για κάθε
Τμήμα και ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ τα μεταβιβάζει στους Κοσμήτορες των Σχολών
και στους Προέδρους των Τμημάτων προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες ενημέρωσης. Τέλος, τα στατιστικά της αξιολόγησης κάθε μαθήματος
ενεργοποιούνται στον προσωπικό λογαριασμό κάθε διδάσκοντα, καθώς και στο
περιβάλλον ΟΜΕΑ/ΜΟΔΙΠ.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-Π.Δ.Μ. https://modip.uowm.gr).

13. Εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας
Οι φοιτήτριες 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
έχει ερευνητικό χαρακτήρα και ισοδυναμεί συνολικά με 16 ECTS και 12 ΔΜ,
κατανεμημένες ισόποσα σε δύο εξάμηνα (Πτυχιακή Εργασία Ι & Πτυχιακή Εργασία
ΙΙ). Επισημαίνεται ότι η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική και όχι
υποχρεωτική, μπορεί δε να είναι ατομική ή ομαδική μέχρι δύο ατόμων. Αντί της
εκπόνησης

πτυχιακής

εργασίας,

οι

φοιτήτριες

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.
Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται από διμελή εξεταστική επιτροπή (Επόπτη/πτρια και
έναν/μία Βαθμολογητή/τρια) και βαθμολογείται με έναν ενιαίο βαθμό σε αριθμητική
κλίμακα 1-10. Αναλυτικές πληροφορίες για την έκταση και τον τρόπο παρουσίασης
περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος.
Η δήλωση του θέματος της πτυχιακής εργασίας γίνεται από την 1η Ιουνίου του 6ου
εξαμήνου μέχρι την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων του 7ου εξαμήνου.

14. Βαθμολόγηση - Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου
Η φοιτήτρια ολοκληρώνει τις σπουδές της και παίρνει πτυχίο όταν έχει επιτύχει στα
προβλεπόμενα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει διακόσιες σαράντα πιστωτικές
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μονάδες (240 ECTS). Στο πτυχίο αναγράφεται ο βαθμός σε δεκαδική μορφή, η οποία
μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο δεκαδικά ψηφία.
Ο βαθμός πτυχίου συνοδεύεται από χαρακτηρισμό ως εξής:
5,00 – 6,49 : Καλώς
6,50 – 8,49 : Λίαν Καλώς
8,50 – 10 : Άριστα

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 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) και τον συντελεστή
βαρύτητας που αντιστοιχούν στο μάθημα (ΦΕΚ 308 τ.β. 18-6-1987).

14.1 Τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου
Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος
επί έναν συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται «συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος»
και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών
βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Συγκεκριμένα:
▪

Μαθήματα με 1 ή 2 Διδακτικές Μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0.

▪

Μαθήματα με 3 ή 4 Διδακτικές Μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5.

▪

Μαθήματα με 5 ή 6 Διδακτικές Μονάδες ή παραπάνω έχουν συντελεστή
βαρύτητας 2,0.

15. Κατάθεση Βαθμολογιών – Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου
Η παράδοση των βαθμολογιών κατατίθενται εντός του επόμενου 20ημέρου από την
εξέταση του αντίστοιχου μαθήματος.
Οι φοιτήτριες που αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι κατά τη συγκεκριμένη
εξεταστική περίοδο οφείλουν να καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση
για ορκωμοσία. Οι αιτήσεις ορκωμοσίας υποβάλλονται την τελευταία εβδομάδα πριν
από το τέλος της εξεταστικής περιόδου.
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Ως ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου λογίζεται η τελευταία μέρα των εξετάσεων της
εξεταστικής περιόδου που η φοιτήτρια ολοκληρώνει τις σπουδές της συγκεντρώνοντας
τα 240 ECTS.

16. Απονομή πτυχίων – Ορκωμοσία
Φοιτήτρια που ολοκληρώνει με επιτυχία τις σπουδές της και λαμβάνει πτυχίο δίνει
καθομολόγηση ότι θα ζήσει και θα εργαστεί σύμφωνα με την επιστημονική
δεοντολογία ενώπιον του Κοσμήτορα, ως εκπροσώπου του Πρύτανη, και του
Προέδρου του Τμήματος. Η καθομολόγηση έχει ως εξής:
«ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΕΠΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ
ΜΟΥΣΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΣ / ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ, ΚΑΤ’ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΒΙΩΣΟΜΑΙ,
ΑΣΚΩΝ / ΑΣΚΟΥΣΑ ΤΑΥΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ
ΑΛΗΘΕΙΑ. ΟΥΤΩ ΧΡΗΣΙΜΟΝ ΕΜΑΥΤΟΝ / ΕΜΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΠΡΟΣ
ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΜΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ ΗΘΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΩ, ΒΑΙΝΩΝ / ΒΑΙΝΟΥΣΑ ΕΝ ΕΥΘΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΟΔΩ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΠΟΒΛΕΠΩΝ / ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΒΙΟΝ ΑΝΥΨΩΝ / ΑΝΥΨΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΑΡΕΤΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗΝ ΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ.
ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝΤΙ / ΕΠΙΤΕΛΟΥΣΗ ΕΙΗ ΕΜΟΙ, ΣΥΝ
ΤΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΦΙΛΗΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ,
Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΩ ΒΙΩ ΒΟΗΘΟΣ.»
Η καθομολόγηση γίνεται σε ειδική τελετή τρεις φορές τον χρόνο, στο τέλος κάθε
εξεταστικής περιόδου. Κάθε πτυχιούχος δικαιούται να λάβει δωρεάν ένα αντίγραφο
πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
Προκειμένου να χορηγηθούν μεμβράνη του πτυχίου, αντίγραφο πτυχίου ή
πιστοποιητικό τελικής αναλυτικής βαθμολογίας, απαιτείται η φοιτήτρια να έχει
καταθέσει στην Οικονομική Υπηρεσία σχετικό παράβολο.

17. Εργαστήρια – Χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Το Τμήμα Ψυχολογίας στεγάζεται στην Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Επιστημών (πρώην Παιδαγωγική Σχολή) που εδρεύει στη Φλώρινα. Οι εγκαταστάσεις
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της Σχολής βρίσκονται τρία χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Φλώρινας, επί της
εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης – συνόρων.
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της, η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Επιστημών διαθέτει τους παρακάτω χώρους προς χρήση στο Τμήμα Ψυχολογίας:
Αμφιθέατρο Α΄, Αμφιθέατρο Β΄ – χωρητικότητας 300 και 150 ατόμων αντίστοιχα –
και 21 αίθουσες διδασκαλίας. Στις εγκαταστάσεις που αξιοποιούνται από το Τμήμα
Ψυχολογίας

συμπεριλαμβάνονται

και

το

Εργαστήριο–νησίδα

Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών, το Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο–Βιβλιολογείον, η Βιβλιοθήκη, το
Αναγνωστήριο και το Γυμναστήριο.

18. Συγγράμματα – Βοηθήματα – Δηλώσεις διδακτικών
συγγραμμάτων
Οι φοιτήτριες 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 φοιτήτριες κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι 56 (μέχρι 7 μαθήματα ανά
ακαδημαϊκό εξάμηνο).
Πέραν των δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων, οι φοιτήτριες/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

(HEAL-Link).

Επιπλέον,

υπάρχει

δυνατότητα

απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω του Ιδιωτικού Εικονικού Δικτύου (VPN) του
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Π.Δ.Μ. (βλ. οδηγίες στην ιστοσελίδα του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης
Δικτύου https://noc.uowm.gr/www/services/vpn).

19. Βιβλιοθήκη
Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν προσωρινά και μέχρι την
ενοποίησή τους δύο Κατάλογοι Βιβλιοθηκών:
•

Νέος ενιαίος κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (https://opac.seab.gr/search )

•

Κατάλογος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (https://library.uowm.gr)

Ο πρώτος από τους δύο θα είναι και ο κύριος κατάλογος στο μέλλον. Οι εγγραφές του
δευτέρου θα μεταφερθούν στον ενιαίο κατάλογο. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορούν οι φοιτήτριες να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης:
https://library.uowm.gr
Επίσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
(https://dspace.uowm.gr/),

καθώς

και

το

ΙΚΕΕ

(Ιδρυματικό

Καταθετήριο

Εργασιών

συγκεντρώνει

Επιστημονικών Εργασιών).
Το

Ιδρυματικό

Καταθετήριο

Επιστημονικών

ψηφιακό/ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και
ερευνητικής διαδικασίας, της δια βίου μάθησης, καθώς και τη διατήρηση και
συντήρηση της καταγεγραμμένης γνώσης.
Ως ψηφιακή βιβλιοθήκη διαθέτει, μέσω των συλλογών της, δυσεύρετο έντυπο αλλά και
οπτικοακουστικό υλικό, γεγονός το οποίο την καθιστά ένα από τα προσφορότερα μέσα
διατήρησης της πρόσφατης πολιτιστικής και ακαδημαϊκής κληρονομιάς.
Ως ιδρυματικό καταθετήριο, στοχεύει στη συγκέντρωση, ψηφιακή διατήρηση,
ανάδειξη και προβολή των εργασιών που εκπονούνται στα πλαίσια φοίτησης των
Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, όσο και άλλων
δημοσιεύσεων που εκδίδει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Για τον δανεισμό, οι φοιτήτριες απευθύνονται στη βιβλιοθήκη προσκομίζοντας τη
φοιτητική τους ταυτότητα, προκειμένου να αποκτήσουν ηλεκτρονική καρτέλα
δανεισμού.
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20. Αντιγραφή- Λογοκλοπή
Τόσο οι φοιτήτριες όσο και οι διδάσκοντες/οι διδάσκουσες του Τμήματος Ψυχολογίας
υποχρεούνται να ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες επιστημονικής και ακαδημαϊκής
δεοντολογίας. Πράξεις αντιγραφής και λογοκλοπής, όπως η επαναχρησιμοποίηση
εργασιών, η αντιγραφή εργασίας άλλων και παρουσίαση ως ίδιας εργασίας, η
ομοιότητα κειμένου, καθώς και η χρήση υλικού χωρίς να αναφέρεται η πηγή του,
θεωρούνται αξιόποινες πράξεις που αντίκεινται στην ακαδημαϊκή δεοντολογία (βλ.
Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του ΠΔΜ).
Για τον εντοπισμό πιθανών τέτοιων πράξεων το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
αποφάσισε τη θεσμοθέτηση υπηρεσίας ανίχνευσης λογοκλοπής μέσω χρήσης ειδικού
λογισμικού για τις εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων ή των
πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών. Οι παραβάτες ελέγχονται πειθαρχικά.

21. Βραβεία – Υποτροφίες
Το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα δύνανται να χορηγούν Υποτροφίες/ Βραβεία, εφόσον
υπάρχει σχετική χρηματοδότηση. Στοχεύοντας στην ακαδημαϊκή και ερευνητική
ανέλιξη, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει θεσπίσει επιβραβεύσεις και
σχετικά βραβεία αριστείας. Ειδικότερα, οι φοιτήτριες και οι διδάσκοντες του Τμήματος
Ψυχολογίας μπορούν να συμμετέχουν στην ετήσια βράβευση των δημοσιεύσεων σε
διεθνή περιοδικά με την υψηλότερη απήχηση. Σχετικοί όροι και προϋποθέσεις
ανακοινώνονται από τον ΕΛΚΕ.
Το ίδρυμα επίσης χορηγεί υποτροφίες επιδότησης στέγης σε φοιτήτριες ευπαθών
ομάδων στο πλαίσιο σχετικών προγραμμάτων.
Επιπλέον, οι φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας μπορούν να διεκδικήσουν
υποτροφίες που χορηγούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, διάφορους
Οργανισμούς, Κληροδοτήματα και Ιδρύματα. Οι προκηρύξεις των ανωτέρω
υποτροφιών, εφόσον υπάρξει σχετική ενημέρωση, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Ψυχολογίας ή του Ιδρύματος.

22. Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητριών
Οι φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήσεις για
θέματα που τους αφορούν στη Γραμματεία του Τμήματος, οι οποίες απαντώνται με
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γραπτή ή προφορική διαδικασία από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Η συνεργασία με τη
Γραμματεία θα πρέπει να γίνεται στις συγκεκριμένες ώρες που έχουν οριστεί από το
Τμήμα.
Οι φοιτήτριες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες, τα αναγνωστήρια και
τον λοιπό εξοπλισμό σύμφωνα με τις αποφάσεις και τους αντίστοιχους Εσωτερικούς
Κανονισμούς των Πανεπιστημιακών Οργάνων. Κάθε φοιτήτρια έχει δικαίωμα
συμμετοχής στις διαδικασίες παροχών της Φοιτητικής Μέριμνας, εφόσον πληρούνται
οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Οι φοιτήτριες οφείλουν να επιδεικνύουν τη φοιτητική
τους ταυτότητα όποτε προσέρχονται στη Γραμματεία ή στις εξετάσεις. Πριν από την
ορκωμοσία οφείλουν α) να παραδίδουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη φοιτητική
τους ταυτότητα β) να επιστρέφουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί από τη βιβλιοθήκη.
Οι φοιτήτριες οφείλουν να τηρούν τους κανονισμούς του Τμήματος και του Ιδρύματος.
Οποιαδήποτε πράξη αντίκειται στην ακαδημαϊκή δεοντολογία αποτελεί σοβαρή
παράβαση.

23. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Διδακτικού Προσωπικού
Οι διδάσκοντες/οι διδάσκουσες του Τμήματος Ψυχολογίας οφείλουν:
•

να είναι συνεπείς στα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα

•

να είναι αμερόληπτοι στην αξιολόγηση των φοιτητριών

•

να είναι συνεπείς στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Σε περίπτωση κωλύματος
διεξαγωγής μαθήματος, οφείλουν να ενημερώσουν νωρίτερα τη Γραμματεία
και τις φοιτήτριες, να αναπληρώσουν το μάθημα και να υποβάλουν σχετική
δήλωση στην Γραμματεία του Τμήματος

•

να ενημερώνουν τις φοιτήτριες σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος,
τους τρόπους αξιολόγησης και την εξεταστέα ύλη

•

να είναι διαθέσιμοι για επίλυση αποριών από μέρους των φοιτητριών και να
έχουν ορίσει από την αρχή του εξαμήνου ώρες συνεργασίας

•

να καταθέτουν εγκαίρως τα αποτελέσματα των εξετάσεων των μαθημάτων
τους (εντός 20ημέρου από την ημερομηνία εξέτασης)
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•

σε περίπτωση διεξαγωγής προφορικών εξετάσεων, αυτές θα πρέπει να γίνονται
σε ομάδες δύο τουλάχιστον φοιτητριών

•

να σέβονται την ακαδημαϊκή ελευθερία και να προάγουν τον επιστημονικό
διάλογο και τη συνεργασία.

24. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου
Οι προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές φοιτήτριες μπορούν να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική
υπηρεσία http://paso.minedu.gov.gr/ .
Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (Δ.Ε.Ε.), θα πρέπει να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος προσκομίζοντας σχετική δήλωση
απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητώντας την επανέκδοση του δελτίου.
Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της
ακαδημαϊκής ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή.

25. Κινητικότητα φοιτητριών – Φιλοξενούμενες Φοιτήτριες –
Λειτουργία ERASMUS
Οι φοιτήτριες του Tμήματος Ψυχολογίας έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στο
πρόγραμμα ERASMUS προκειμένου να εκπονήσουν μέρος των σπουδών τους σε ένα
από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η διαδικασία επιλογής των
φοιτητριών στα προγράμματα Erasmus και οι απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής
ορίζονται από το Ίδρυμα. Οι προθεσμίες αιτήσεων και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
αναρτώνται, κατόπιν ενημέρωσης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Κατά τη διάρκεια παραμονής στο Ίδρυμα της αλλοδαπής, οι φοιτήτριες δεν μπορούν
να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Ιδρύματος προέλευσης.
Για την αναγνώριση μαθημάτων από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ισχύουν οι κανόνες
του παρόντος κανονισμού.
Φοιτήτριες που έρχονται από άλλα Πανεπιστήμια μέσω εκπαιδευτικών – ευρωπαϊκών
ή ερευνητικών – προγραμμάτων συνεργασίας εγγράφονται ως φιλοξενούμενες
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φοιτήτριες του Τμήματος και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν οι
φοιτήτριες του Τμήματος.
Οι φοιτήτριες μπορούν να πληροφορούνται για τα προγράμματα κινητικότητας στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων https://intrelations.uowm.gr/

26. Πρακτική Άσκηση
26.1 Σκοπός, Περιεχόμενο και Κέντρα/Δομές Πρακτικής Άσκησης
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί υποχρεωτικό μέρος των Σπουδών του Τμήματος
Ψυχολογίας, και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητριών με το επαγγελματικό
έργο του ψυχολόγου μέσω της παρατήρησης επαγγελματιών ψυχολόγων σε
πραγματικές

συνθήκες

εργασίας,

καθώς

και

της

στοιχειώδους

άσκησης

επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπό την εποπτεία του πιστοποιημένου ψυχολόγουεπόπτη.
Οι ασκούμενες φοιτήτριες εμπλέκονται σε περιορισμένης έκτασης δραστηριότητες οι
οποίες, για παράδειγμα, 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.
H ΠΑ των φοιτητριών 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 φοιτήτριες θα υλοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
Η ΠΑ των φοιτητριών του Τμήματος Ψυχολογίας διέπεται από τον Κώδικα
Δεοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και τις τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες
λειτουργίας της κάθε Δομής. Τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες της ασκούμενης
φοιτήτριας στη Δομή προσδιορίζονται και καθορίζονται από τον εποπτεύοντα
πιστοποιημένο κατά νόμο ψυχολόγο.
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Κάθε Δομή Πρακτικής Άσκησης συνεργάζεται με το Τμήμα Ψυχολογίας σε εθελοντική
βάση, με βάση τις γενικές αρχές του παρόντος Κανονισμού, και διασφαλίζει τις
συνθήκες υλοποίησής της. Οι Δομές δεν καταβάλλουν καμίας μορφής οικονομική ή
άλλη αποζημίωση, ούτε επιβαρύνονται με ασφαλιστικές καλύψεις ή άλλες παροχές
προς τις φοιτήτριες.
Οι συνεργαζόμενοι Φορείς Πρακτικής Άσκησης εγγράφονται στο Σύστημα Κεντρικής
Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «Άτλας» (http://atlas.grnet.gr/)
και αναρτούν σε αυτό τις διαθέσιμες θέσεις για ΠΑ στο Τμήμα Ψυχολογίας του
ιδρύματος κατά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

26.2 Διάρκεια, προϋποθέσεις και αξιολόγηση
H ΠΑ είναι υποχρεωτική και διαρκεί δύο μήνες, με 4 ώρες εργασίας ημερησίως.
Υλοποιείται υπό την εποπτεία του ψυχολόγου του φορέα/δομής ο οποίος εγγυάται την
πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης και πιστοποιεί την ολοκλήρωσή της.
Δικαίωμα για ΠΑ έχουν οι φοιτήτριες του τέταρτου έτους των σπουδών τους (εξάμηνα
Ζ΄ και Η΄) εφόσον 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 ΠΑ. Οι φοιτήτριες του τέταρτου έτους
προηγούνται στην επιλογή για υλοποίηση ΠΑ των φοιτητριών μεταγενέστερων ετών
σπουδών. Η επιλογή των φοιτητριών διενεργείται στο εαρινό εξάμηνο κάθε
ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης/αίτησης από τους
ενδιαφερόμενους και αφορά στην ΠΑ που θα λάβει χώρα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Για τη διαδικασία ορίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η ΠΑ ισοδυναμεί με 12 ECTS, που αντιστοιχούν σε 10 ΔΜ, και αξιολογείται με τους
χαρακτηρισμούς «επιτυχής» ή «ανεπιτυχής».
Η ΠΑ θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν θα έχουν επιστραφεί όλα τα έγγραφα που
αντιστοιχούν στον ατομικό φάκελο του φοιτητή, όπως περιγράφονται παρακάτω.

26.3 Παραδοτέα της Πρακτικής Άσκησης
Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης υπογράφεται σύμφωνο συνεργασίας (ιδιωτικό
συμφωνητικό Φορέα Υποδοχής) ανάμεσα στο Τμήμα Ψυχολογίας και τη
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συνεργαζόμενη Δομή, ενώ μετά από την ολοκλήρωση της ΠΑ, και μέσα σε διάστημα
δύο εβδομάδων, παραδίδονται στη Γραμματεία της Επιτροπής ΠΑ τα παρακάτω:
(α) Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ από τον Φορέα
(β) Ηλεκτρονικό ημερολόγιο
(γ) Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προγράμματος ΠΑ από τον ασκούμενο φοιτητή
(δ) Αξιολόγηση Προγράμματος ΠΑ από τον Φορέα
(ε) Ηλεκτρονική Αξιολόγηση φοιτήτριας από τον/την Επόπτη/πτρια ψυχολόγο της
Δομής
(στ) Ηλεκτρονική Αξιολόγηση φοιτήτριας από επόπτη/πτρια-μέλος ΔΕΠ
(ζ) Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Φορέα Υποδοχής από επόπτη/πτρια μέλος ΔΕΠ.
Οι φοιτήτριες, ειδικότερα και ακριβέστερα, που συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα, οφείλουν να συμπληρώνουν με την έναρξη της ΠΑ το Απογραφικό Δελτίο
εισόδου και με τη λήξη της ΠΑ το Απογραφικό Δελτίο εξόδου.

26.4 Ακαδημαϊκός συντονισμός και Επίβλεψη
Η οργάνωση, ο συντονισμός και η ακαδημαϊκή εποπτεία της ΠΑ έχει ανατεθεί από το
Τμήμα Ψυχολογίας στην Επιτροπή ΠΑ.
Η Επιτροπή ΠΑ εγγυάται τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της ΠΑ σε όλες τις φάσεις
του σχεδιασμού και της υλοποίησής της. Για τον σκοπό αυτό αναρτά σχετικές
ανακοινώσεις, πληροφορίες και υλικό στην ιστοσελίδα της ΠΑ (ειδική πλατφόρμα) και
απαντά σε αιτήματα ή ερωτήσεις που της υποβάλλονται.
Τα μέλη της Επιτροπής ΠΑ ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας,
στην οποία και λογοδοτούν. Η θητεία τους είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί με
απόφαση της Συνέλευσης.
Επικοινωνία
Γραφείο ΠΑ Τμήματος Ψυχολογίας
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα με Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλέφωνο: 2385055203, e-mail: praktikiaskisi_psy@uowm.gr
Γραφείο ΠΑ ΕΛΚΕ (για δικαιούχους ΕΣΠΑ)
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27. Ξένη γλώσσα
Οι φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να
εξεταστούν επιτυχώς σε 2 υποχρεωτικά μαθήματα Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά).

28. Σύμβουλος Σπουδών
Το Τμήμα Ψυχολογίας εφαρμόζει τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου με σκοπό
την ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, ένα μέλος ΔΕΠ ορίζεται
ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος και το όνομα αυτού
αναρτάται, στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους, στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Ψυχολογίας. Οι φοιτήτριες καλούνται να επικοινωνούν με τον ακαδημαϊκό τους
σύμβουλο για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

29. Συστατικές Επιστολές
Οι φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν εγγράφως
Συστατικές Επιστολές για την συνέχιση των σπουδών τους σε δεύτερο ή τρίτο κύκλο
σπουδών από διδάσκοντες που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο μαθήματα και
έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία μαζί τους ή έχουν αποδεδειγμένα συνεργαστεί στο
πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Οι Συστατικές Επιστολές αποστέλλονται στον
φορέα - παραλήπτη σε κλειστό φάκελο, χωρίς να λαμβάνει γνώση η φοιτήτρια για το
περιεχόμενό τους.

30. Φοιτητική Μέριμνα
Οι ενεργοί φοιτήτριες (ν+2 έτη) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες για
δωρεάν σίτιση, εφόσον φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία.
Στις φοιτήτριες που φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου χορηγείται ετήσιο
στεγαστικό επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι φοιτήτριες οι οποίες δεν είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου και βρίσκονται στην κανονική
διάρκεια σπουδών (έως 4ο έτος), έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες για
δωρεάν διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν
διαμονή των φοιτητριών καθορίζονται με απόφαση του Ιδρύματος και σύμφωνα με τον
«Κανονισμό Φοιτητικών Εστιών» (Κανονισμός)
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Όλες οι ανασφάλιστες φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας δικαιούνται πλήρους
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
(Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (άρθρο 33 του ν.4368/2016 -Α΄83).
Ανάλογα με τις δυνατότητες του ιδρύματος, οι φοιτήτριες που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού μπορούν να απολαμβάνουν υποστήριξης για ίσες ευκαιρίες στην
πρόσβαση τόσο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ιδρύματος όσο και στην
πληροφορία.
Πληροφορίες για τη φοιτητική μέριμνα του Ιδρύματος παρέχονται στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος
https://uowm.gr/administration/services/diefthinsi-akadimaikon-thematon-ke-fititikismerimnas/tmima-fititikis-merimnas/ .
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