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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

 

     

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Πτυχιούχοι Σχολών ΑΕΙ  

2. Πτυχιούχοι Σχολών ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  

3. Πτυχιούχοι ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών  

Επισημαίνεται ότι όλες οι κατηγορίες υποψηφίων κατατάσσονται στο Β΄εξάμηνο σπουδών. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση συμμετοχής 

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. 

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου 

σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου 

σπουδών. 

 

Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 01-11-2022 έως και 15-11-2022, στην γραμματεία του Τμήματος 

Ψυχολογίας (θα ακολουθήσει σχετική Ανακοίνωση κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022). 

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 01 έως και 20 Δεκεμβρίου 2022 (θα ακολουθήσει σχετική 

Ανακοίνωση κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022). 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

1ο. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 

 

Θεματικές περιοχές 

● Ιστορική αναδρομή στο πεδίο της γνωστικής ψυχολογίας από τις απαρχές της έως τις 
σύγχρονες προσεγγίσεις της τεχνητής νοημοσύνης και της γνωστικής νευροεπιστήμης. 

● Μέθοδοι μελέτης και έρευνας των γνωστικών φαινομένων. Πειραματικές μέθοδοι, 
παρατήρηση, αυτο-αναφορές. 

● Αισθήσεις (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή): το νευρωνικό τους υπόστρωμα και τα 
χαρακτηριστικά τους. Πειράματα ψυχοφυσικής, κατώφλια αισθήσεων, κωδικοποίηση και 
μορφομετρατροπή, ελάχιστα αντιληπτές διαφορές, πόνος. Φαινόμενα όπως το οπτικό 
μετείκασμα, το μετείκασμα της κίνησης και η ερμηνεία της συναισθησίας. 

● Αντίληψη: Το νευρωνικό της υπόστρωμα και οι θεωρητικές προσεγγίσεις (ασυνείδητος 
συμπερασμός Helmholtz, αρχές αντιληπτικής οργάνωσης Gestalt, κανονικότητες του 
περιβάλλοντος Το οπτικό σύστημα και η φύση των αντιληπτικών δεδομένων. Αντίληψη 
μεγέθους – απόστασης (αντίληψη βάθους, μονοφθαλμικά και διοφθαλμικά σήματα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

(ακαδ. έτος 2022-2023) 
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βάθους). O μηχανισμός των οπτικών πλανών. Οπτικές πλάνες βάσει των φυσιολογικών 
μηχανισμών και οπτικές πλάνες βάσει των γνωστικών στρατηγικών. Χρωματική αντίληψη. 

Αντίληψη κίνησης. Η προσέγγιση του Gregory. 
● Αναγνώριση μορφών: το μοντέλο του πανδαιμονίου, η οικολογική θεωρία του Gibson, η 

υπολογιστή θεωρία του Marr, αντιληπτικά συστήματα επεξεργασίας προσώπων, 
προσωπαγνωσία, αντιληπτική προσδιοριστική τάση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. 

● Προσοχή: Τα είδη της προσοχής (επιλεκτική, συντηρούμενη, διαμοιρασμένη και στροφή της 
προσοχής) και πειραματικά δεδομένα για την επεξεργασία των πληροφοριών. Τα 
πειράματα διχωτικής ακοής του Cherry. Θεωρίες για την προσοχή: το μοντέλο φίλτρου του 
Broadbent, το μοντέλο αποδυνάμωσης της Treisman, το μοντέλο συνάφειας ή τελικής 
επιλογής των Deutsch & Deutsch, κριτική στα μοντέλα, το μοντέλο περιορισμένης 
ικανότητας της προσοχής του Kahnemann, επιμέρους μονάδες επεξεργασίας-το μοντέλο 
των πόρων Allport, κατανομή της προσοχής, εξάσκηση και αυτοματοποίηση, το μοντέλο 
εποπτικού ελέγχου των Norman & Shallice. Προσανατολισμένη και αυτόματη προσοχή. 

● Χαρακτηριστικά και φαινόμενα που συνδέονται με τη λειτουργία της προσοχής: Η θεωρία 
του φορτίου, το φαινόμενο Stroop, έκδηλη και καλυμμένη προσοχή, κεντρική και 
περιφεριακή όραση, σάρωση και καθήλωση, χάρτης των εξεχόντων χαρακτηριστικών, η 
χρήση της προένδειξης του Posner, τύφλωση απροσεξίας, τύφλωση αλλαγής, πρόσδεση και 
ενοποίηση αντιληπτικών χαρακτηριστικών 

● Κατηγοριοποίηση: Οικογενειακή ομοιότητα, η προσέγγιση του προτύπου της Rosch, 
προτυπικότητα, χρήση της τεχνικής επαλήθευσης πρότασης, η προσέγγιση του 
υποδείγματος, επίπεδα κατηγοριοποίησης, το σημασιολογικό δίκτυο των Collins & Quillian, 
, συνδετιστικά μοντέλα, ενεργοποίηση και διάδοση, η διαδικασία μάθησης, η προσέγγισης 
της σημασιολογικής κατηγορίας και τα είδη, η προσέγγιση της αντιπροσώπευσης, 
κατοπτρικοί νευρώνες, αξιολόγηση όλων των προσεγγίσεων. 

● Αναπαραστάσεις: Η γνώση και η αναπαράστασή της, ορισμός και είδη γνώσης, κώδικας και 
περιεχόμενο, είδη γνωστικών μονάδων. Θεωρίες αναπαράστασης δηλωτικής γνώσης, 
σημασιολογική αναπαράσταση, νοερή εικονική αναπαράσταση, νοερά μοντέλα, χρονικά 
νήματα. Αναπαράσταση διαδικαστικής γνώσης, σχέσεις με τη δηλωτική γνώση, Τ.Ο.Τ.Ε., 
δαίμονες, νοερές παραγωγές. 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

1. Matlin, M. W., Farmer T. (2019). Γνωστική ψυχολογία. (επιμέλεια Βατάκη Α., Ζιώρη Ε.). 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 

2. Eysenck M. W. (2010).  Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας.  Γ. Δαρδανός & Κ. Δαρδανός. 

3. Goldstein B. (2018). Γνωστική ψυχολογία: Σύνδεση νου, έρευνας και καθημερινής ζωής. 

Gutenberg. 

4. Κωσταρίδου-Ευκλείδη Α. (2011). Γνωστική Ψυχολογία: Από την αναπαράσταση της γνώσης 

στο θυμικό και στη δράση. Εκδόσεις Πεδίο. 

5. Schacter, D. L., Gilbert, D.T., Wegner, D. M. & Nock, M. K. (2021).  Eισαγωγή στην Ψυχολογία. 

(Γενική επιστ. επιμ. Βοσνιάδου Στέλλα).  Εκδόσεις Gutenberg. 

6. Atkinson, R., Atkinson, R., Smith, E., Bem,  D. & Nolen - Hoeksema S. (2003). Εισαγωγή στην 

Ψυχολογία του Hilgard, Τόμος Α'. Εκδόσεις Παπαζήση 

 

2ο. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Θεματικές περιοχές 

● Θεωρίες τις προσωπικότητας: Εισαγωγή 

● Έρευνα και Θεωρία Προσωπικότητας 

● Ψυχοδυναμική προσέγγιση. Η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud για την προσωπικότητα 
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● Ψυχοδυναμική προσέγγιση: Σχετικές θεωρητικές έννοιες και πρόσφατες εξελίξεις 

● Προσωποκεντρική θεωρία 

● Η φαινομενολογική θεωρία του Rogers: Εφαρμογές & σύγχρονη έρευνα 

● Συμπεριφορισμός & θεωρίες μάθησης 

● Κοινωνικογνωστική θεωρία 

● Θεωρίες για τα Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας 

● Θεωρία των Χαρακτηριστικών: Το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων 

● Βιολογικές βάσεις της Προσωπικότητας: Ιδιοσυγκρασία, Εξέλιξη & Προσωπικότητα 

● Βιολογικές βάσεις της Προσωπικότητας: Γονίδια & Προσωπικότητα, 
Νευροεπιστήμη & Προσωπικότητα 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

1. Cervone, D. & Pervin, L. A. (2013).  Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές. 

(Επιστημονική επιμέλεια: Μπρούζος Α. Μετάφραση: Αλεξανδροπούλου Α. & Κομπορόζος Β.).  

Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. Chamorro-Premuzic, T.  (2013). Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές. (Επιστημονική 

Επιμέλεια Μπεζεβέγκης Η., Μετάφραση Κουλεντιανού, Μ.). Gutenberg. 

3. Schultz, D. P. &  Schultz, S.E. (2021). Ψυχολογικές Θεωρίες Προσωπικότητας. (επιστ. επιμ.: 

Φώτιος Ν. Αναγνωστόπουλος).  ΠΕΔΙΟ. 

 

3ο. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

 

Θεματικές περιοχές 

• H Κοινωνική Ψυχολογία ως κοινωνική επιστήμη: Εισαγωγή  

o Η συγκρότηση της Κοινωνικής Ψυχολογίας ως ακαδημαϊκού πεδίου  

o Η ανάπτυξή και η θέση της Κοινωνικής Ψυχολογίας ανάμεσα στις κοινωνικές 

επιστήμες  

• Ερευνητικές μέθοδοι στην Κοινωνική Ψυχολογία  

• Ερευνητικές παραδόσεις:  

o Κοινωνική νόηση και κοινωνική σκέψη,  

o Κοινωνική απόδοση,  

o Εαυτός και ταυτότητα,  

o Στάσεις, πειθώ, αλλαγή στάσεων,  

o Κοινωνική επιρροή,  

o Διαπροσωπικές σχέσεις,  

o Θετική και αρνητική κοινωνική συμπεριφορά. 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

1. Hogg, M. & Vaughan, G.  (2010).  Κοινωνική Ψυχολογία. (Γ. Δαρδανός & Κ. Δαρδανός). 

2. Hewstone, M. & Stroebe, W. (2007).   Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Εκδόσεις 

Παπαζήσης. 
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3. Hewstone M., Stroebe, W., Jonas,  K. (2020). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, 2η έκδοση.  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

4. Aronson, E., Wilson, T., Sommers, S. (2019).  Κοινωνική Ψυχολογία, 10η Έκδοση. (Επιμέλεια 

Κωνσταντίνος Καφέτσιος, Αλέξης Αρβανίτης, Ερρίκος Βασιλικός). ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ 

Α.Ε.  

Τα παραπάνω τρία μαθήματα αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος Ψυχολογίας και εφόσον οι κατατασσόμενοι/ες συγκεντρώσουν στα μαθήματα αυτά  
βαθμολογία μεγαλύτερη του επτά στα δέκα, σύμφωνα με τον νόμο 4485/2017 (« … οι 
κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την 
κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών 
του Τμήματος υποδοχής», απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων αυτών για την λήψη 
του πτυχίου τους.   

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Ψυχολογίας, στο 
Τμήμα Ψυχολογίας δεν αναγνωρίζονται, ως διδαχθέντα, σε φοιτητές και φοιτήτριες που 
εγγράφονται στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις, άλλα μαθήματα Ψυχολογίας που διδάχθηκαν 
οι κατατασσόμενοι/ες  ως φοιτητές και φοιτήτριες σε Τμήματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 


