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Εισαγωγικό Σημείωμα 

Ο παρών Οδηγός Σπουδών παρουσιάζει τους στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα του 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) Ψυχολογίας, τις προϋποθέσεις για τη λήψη 

πτυχίου, τα προσφερόμενα μαθήματα ψυχολογίας, καθώς και θέματα οργάνωσης και 

ρύθμισης των σπουδών. Προέκυψε έπειτα από διαβούλευση με φοιτητές και φοιτήτριες του 

τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων 

Ψυχολογίας σε όλη την Ελλάδα και τους κανονισμούς και τις αρχές επιστημονικών 

ενώσεων ψυχολογίας όπως η ΕΛΨΕ (Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία). Το περιεχόμενό του 

επικαιροποιείται και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας, και 

λειτουργεί με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΠΣ Ψυχολογίας. Για την 

πρακτική άσκηση και την πτυχιακή εργασία, που αποτελούν πιο σύνθετες και 

εξειδικευμένες ακαδημαϊκές δραστηριότητες, ο παρών Οδηγός Σπουδών παραπέμπει στους 

αντίστοιχους Εσωτερικούς Κανονισμούς που έχει επεξεργαστεί και εφαρμόζει το Τμήμα 

Ψυχολογίας. 
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ΜΕΡΟΣ 1ο: Το Πανεπιστήμιο 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ιδρύθηκε το 2003 με το Προεδρικό 

Διάταγμα 92/2003 (Φ. 83/11-4-2003) και άρχισε να λειτουργεί την ίδια χρονιά. Τα 

πρώτα Τμήματά του αποτέλεσαν τέσσερα Τμήματα του ΑΠΘ, που είχαν την έδρα τους 

στη Δυτική Μακεδονία: στη Φλώρινα τα δύο Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής 

(Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών) και το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών και 

στην Κοζάνη το Τμήμα Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων. Από 1-1-2004 στο νέο 

Πανεπιστήμιο μεταφέρθηκε και το προσωπικό των παραπάνω Τμημάτων (μέλη ΔΕΠ, 

ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό), το οποίο προηγουμένως υπαγόταν στο 

ΑΠΘ. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν ακόμη δύο Τμήματα: στην Κοζάνη το Τμήμα 

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και στη Φλώρινα το Τμήμα 

Εφαρμοσμένων Καλών Τεχνών. Το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών με Προεδρικό 

Διάταγμα [Π.Δ υπ’ αρ. 72 άρθρο 2 πάρ.1 (Φ.Ε.Κ 119 τ. Α΄)] από το ακαδημαϊκό έτος 

2013 -2014 συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έγινε αυτόνομο ίδρυμα με τον Νόμο υπ’ 

αριθμ. 4316, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 270/24.12.2014, άρθρο 

121. Στη συνέχεια, κατόπιν προκήρυξης και διεξαγωγής πρυτανικών εκλογών, εξελέγη 

Πρύτανης ο κ Αντώνιος Τουρλιδάκης, καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο 

διορισμός του Πρύτανη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 152/ΥΟΔΔ/23.3.2015. 

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με τον Νόμο 4610/ 7.5.2019, 

έχει συγχωνευτεί με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας. Στη 

νέα του μορφή, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί με 7 Σχολές και 22 

Τμήματα, που βρίσκονται σε διάφορες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

και συγκεκριμένα στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στα Γρεβενά, στην Καστοριά και 

στην Φλώρινα. Στις πρυτανικές εκλογές του 2019 Πρύτανης του διευρυμένου 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εκλέχτηκε ο Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (University 

of Western Macedonia) είναι: www.uowm.gr  

http://www.uowm.gr/
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1.1 Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 
 

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. 

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας αποτελείται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και 

Νηπιαγωγών και το Τμήμα Ψυχολογίας με έδρα τη Φλώρινα, καθώς και το Τμήμα 

Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων με έδρα την Καστοριά. 

 

1.2 Το Τμήμα Ψυχολογίας 

 

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 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Απονεμόμενος τίτλος σπουδών 

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας οδηγεί 

σε πτυχίο Ψυχολογίας (Π.Δ. 84/2013) (χωρίς ειδικεύσεις και κατευθύνσεις). Οι κάτοχοι 

πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος 

ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32). 

 

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 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για την ανώτατη 
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εκπαίδευση (ν. 4009/2011, 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. 

Από το 2021 το Τμήμα Ψυχολογίας συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και τη Μάθηση» που 

διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το 

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής 

Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

(ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/06-10- 2020), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 

Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης του εν 

λόγω Προγράμματος καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος ρυθμίζει 

θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες 

της Αγωγής: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία 

και τη Μάθηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Α.Ε.Ι. ή T.E.I. ή ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προτίθενται να διδάξουν γνωστικά αντικείμενα τα 

οποία περιλαμβάνονται στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής). Παράλληλα, 

δεκτοί γίνονται και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που ήδη υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια 

ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

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/τριών, που 

είναι απαραίτητες στον/στην νέο/α επιστήμονα/ισσα για μια επιτυχή σταδιοδρομία. Η 

παραπάνω αποστολή ολοκληρώνεται καθώς το Τμήμα παρέχει, υπό προϋποθέσεις, 

στους αποφοίτους του μέσω της καλλιέργειας των παραπάνω, δυνατότητες πρόσβασης 

σε 2ο κύκλο σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  Ειδίκευσης) ή σε 3ο κύκλο σπουδών 
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(Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.  

2. Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια ως μελλοντικό/ή επαγγελματία, 

εξασφαλίζοντάς του, στο μέτρο του δυνατού, μια άρτια θεωρητική, ερευνητική και 

πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του/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. Αναφορικά με την 

ερευνητική κατάρτιση, ιδιαίτερη μνεία δίνεται στη διαμόρφωση και καλλιέργεια των 

ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών, η οποία λαμβάνει χώρα ήδη από τα 

πρώτα χρόνια της φοίτησής τους μέσα από την παρακολούθηση και την ενεργό 

συμμετοχή τους σε ερευνητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα 

εργαστηριακά μαθήματα. Οι γνώσεις αυτές εμπλουτίζονται περαιτέρω ως τα τελευταία 

έτη μέσω υποχρεωτικών σεμιναρίων και ειδικών μαθημάτων που αποσκοπούν στον 

γραμματισμό των φοιτητών/τριών σχετικά με την επιστημονική αναζήτηση και 

εμβαθύνουν σε ζητήματα επιστημονικής τεχνογραφίας. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται 

αρκετή προετοιμασία για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών με ερευνητικό 

προσανατολισμό, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή των 

φοιτητών/τριών στην παραγωγή ερευνητικών ιδεών, αλλά και στις δραστηριότητες του 

Τμήματος μέσω της παρουσίασης επιλεγμένων εργασιών σε ημερίδες. 

Οι δύο σκοποί που προαναφέρθηκαν ενισχύονται και μέσω της προγράμματος της 

Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα, οι φοιτητές/τριες προετοιμάζονται ήδη από τα 

πρώτα εξάμηνα της φοίτησής τους σε πρακτικά ζητήματα τα οποία αφορούν την 

Ψυχολογική εκτίμηση (υποχρεωτικό μάθημα το οποίο αποτελεί μέρος προετοιμασίας 

για την Πρακτική Άσκηση και διατίθεται στο πρώτο έτος), ενώ παράλληλα 

συνεχίζουν να συνδέουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή μέσω των 

εργαστηριακών μαθημάτων. Μάλιστα, ενδεικτικό της έμφασης που δίνεται στην 

καλλιέργεια της εφαρμοσμένης ψυχολογικής γνώσης είναι πως η πρακτική άσκηση 

καταλαμβάνει ουσιαστικά διάρκεια ενός έτους ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές εκπόνησης πρακτικής άσκησης. Στα πλαίσια του τελευταίου έτους, οι 

φοιτητές/τριες προετοιμάζονται για την επίσκεψη στις δομές μέσω των 

υποχρεωτικών μαθημάτων πρακτικής άσκησης και ενδυναμώνονται οι πρακτικές 

τους δεξιότητες μέσω των υποχρεωτικών ομαδικών εποπτικών συναντήσεων. 

Μάλιστα, μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος της διευρυμένης πρακτικής 

άσκησης παρέχεται μία ακόμη μεγαλύτερη εναρμόνιση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τις ανάγκες της 
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αγοράς εργασίας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να 

αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και δεξιότητες 

προσωπικής ανάπτυξης. Ο/Η πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας θα είναι σε  θέση 

να εφαρμόζει τις επιστημονικές γνώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητές του/της σε 

ποικίλα εργασιακά πλαίσια με σκοπό την πρόληψη, την παρέμβαση, τη 

λειτουργικότητα, την ένταξη και την ψυχική ευεξία ατόμων, ενηλίκων και παιδιών, και 

ομάδων του γενικού πληθυσμού ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την 

εθνικότητα, τη θρησκεία, την κοινωνική θέση και τις προσωπικές ιδιαιτερότητες ή 

προτιμήσεις. 

 

 Γνώσεις: 

• Να γνωρίζουν τους βασικούς ψυχολογικούς κλάδους, τις κυριότερες θεωρίες 

και τα επιστημολογικά ρεύματα της ψυχολογίας στην ιστορική τους προοπτική, 

με έμφαση στις σύγχρονες θεωρίες και επιστημολογικά ρεύματα. 

• Να γνωρίζουν τις μεθόδους έρευνας στην ψυχολογία, καθώς και τις τεχνικές 

συλλογής και βασικής ανάλυσης δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς. 

• Να διαθέτουν βασικές γνώσεις αναφορικά με τις κυριότερες μεθόδους και 

τεχνικές ψυχολογικής εκτίμησης και αξιολόγησης. 

• Να γνωρίζουν τα στάδια μεθοδολογικού σχεδιασμού, υλοποίησης και 

αξιολόγησης ψυχολογικών παρεμβάσεων. 

• Να γνωρίζουν τις αρχές δεοντολογίας και ηθικής στην επιστημονική έρευνα και 

στην άσκηση του επαγγέλματος του/της ψυχολόγου. 

• Να διαθέτουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν 

σπουδές περαιτέρω ειδίκευσης σε κάποιον ψυχολογικό κλάδο ή τομέα 

εφαρμογών της ψυχολογίας. 

 

 Δεξιότητες: 

• Να είναι σε θέση να αναζητούν, να εντοπίζουν και να αξιοποιούν έγκυρες 

και αξιόπιστες πηγές ψυχολογικού περιεχομένου στην ελληνόφωνη και διεθνή 

βιβλιογραφία. 

• Να γνωρίζουν τα βασικά ψυχομετρικά μέσα, εργαλεία και τεχνικές που δεν 

απαιτούν περαιτέρω ειδίκευση. 

• Να είναι σε θέση να συντάσσουν βασικά δοκίμια ψυχολογικού περιεχομένου 
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(π.χ. εμπειρική μελέτη). 

• Να διαθέτουν κριτική σκέψη και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γενικές 

αρχές, τις βασικές θεωρίες και τις μεθόδους της ψυχολογίας σε ποικίλα 

εργασιακά και οργανωσιακά πλαίσια, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας 

της επιστήμης. 

• Να συνεργάζονται με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων στο πλαίσιο 

διεπιστημονικής ομάδας. 

• Να ακούν με προσοχή τα αιτήματα και τις θέσεις των συνομιλητών/τριών τους 

χωρίς να τους/τις κατευθύνουν. 

• Να αναγνωρίζουν τον τρόπο που το περιβάλλον, η κουλτούρα, οι φορείς και οι 

διεργασίες της κοινωνικοποίησης συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και των ατομικών διαφορών. 

• Να έχουν ενσυναίσθηση (να μπορούν να «μπουν στη θέση» των άλλων και 

να κατανοούν τη δική τους οπτική). 

• Να δείχνουν σεβασμό στη διαφορετικότητα και να λειτουργούν χωρίς 

προκαταλήψεις. 

• Να διακρίνουν και να σέβονται τα όρια στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

• Να αναγνωρίζουν και να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

ιδιαίτερες ανάγκες κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. 

 

 Γενικές Ικανότητες: 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
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• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο/η πτυχιούχος μπορεί να 

αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου. Θα είναι ικανός/ή να κατανοεί 

και να ερμηνεύει τα ψυχικά φαινόμενα και να μελετά τις εκδηλώσεις της φυσιολογικής 

και της αποκλίνουσας συμπεριφοράς τόσο των ατόμων όσο και των κοινωνικών 

ομάδων. Ιδιαίτερα, θα είναι σε θέση να κατανοεί τη δυναμική διαμόρφωση και 

τροποποίηση της συμπεριφοράς σε συνάρτηση με ενδοατομικούς (βιολογικούς, 

ψυχολογικούς), διατομικούς (διαπροσωπικούς), διομαδικούς (οργανωσιακούς, 

κοινωνικούς, πολιτισμικούς) και περιβαλλοντικούς (οικολογικούς) παράγοντες. 

 

Διοικητικά Όργανα της Σχολής και του Τμήματος 

Η Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των 

τεσσάρων Τμημάτων. 

 

Συνέλευση του Τμήματος 

 

Τα όργανα Διοίκησης του Τμήματος Ψυχολογίας σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση είναι: α) Ο/Η 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/τις 

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: Πνευματικός Δημήτριος, Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας 

 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Στεφάνου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια                



12 
 

Γνωστικής Ψυχολογίας. 

 

Μέλη: 
 

Γκιαούρη Στεργιανή, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας  

Μαλεγιαννάκη Αμαρυλλίς-Χρυσή, Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας 

Φλωρά Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, 

Κτίριο Διοίκησης 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας Νίκης 

53100 Φλώρινα, Τηλ.: 2385055200, 552001 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://psy.uowm.gr/ 

 

Προσωπικό του Τμήματος 

 

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) 

 
 

 Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη 

Αντικείμενο: Γνωστική Ψυχολογία 

 

Η Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) στο γνωστικό 

αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία». Το συγγραφικό της έργο και τα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα της εστιάζονται στη μελέτη των γνωστικών και μεταγνωστικών 

λειτουργιών σε ενήλικες και παιδιά με έμφαση στις εκτελεστικές λειτουργίες, την 

προσοχή και τη μετα-προσοχή. 

(τηλ. 2385055208, email: amalegiannaki@uowm.gr) 

 

 

https://psy.uowm.gr/
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Αικατερίνη Φλωρά 

Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία 

 

Η Αικατερίνη Φλωρά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του 

Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Κλινική 

Ψυχολογία». Το συγγραφικό της έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εστιάζονται 

στην πρόληψη και τη θεραπεία των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων με έμφαση στις 

κοινωνικές αιτίες των ψυχικών διαταραχών. Επιπρόσθετα το συγγραφικό και 

ερευνητικό της έργο της αφορά τη θετική ψυχολογία, την αφηγηματική προσέγγιση και 

την ποιοτική έρευνα.   

(τηλ. 2385055209, email: kflora@uowm.gr) 

 

Το ιδρυτικό του Τμήματος προβλέπει τον διορισμό οκτώ μελών Διδακτικού και 

Ερευνητικού Προσωπικού. 

Το 2022 αναμένεται να οριστικοποιηθεί η διαδικασία διορισμού μιας θέσης καθηγητή 

στο γνωστικό αντικείμενο της «Κοινωνικής Ψυχολογίας». 

 

 

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό άλλων Τμημάτων του ΠΔΜ 

 

Δημήτρης Πνευματικός 

Αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία 

 

Ο Δημήτριος Πνευματικός είναι Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) στο γνωστικό 

αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία». Επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Η ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. Θέματα εφαρμογής της ψυχολογίας στην 

εκπαίδευση. Εκτελεστικές λειτουργίες. Η εννοιολογική αλλαγή. Ηθική και 

Συναισθηματική ανάπτυξη. Κίνητρα στην εκπαίδευση. 

(τηλ.2385055035, e-mail: dpnevmat@uowm.gr ) 

 

 

Γεωργία Στεφάνου 

Αντικείμενο: Γνωστική Ψυχολογία 

 

mailto:dpnevmat@uowm.gr
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Η Γεωργία Στεφάνου είναι Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική 

Ψυχολογία και εφαρμογές στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην εκπαίδευση και στη 

συμπεριφορά επίτευξης». Το συγγραφικό της έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της 

εστιάζονται στους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης και την 

ακαδημαϊκή επίτευξη, στα δυναμικά που σχηματίζονται και επιδρούν στην ανάπτυξη 

των διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην εκπαιδευτική - επαγγελματική 

ανάπτυξη του ατόμου. Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και 

πρακτικά συνεδρίων. 

(τηλ. 2385055107, email: gstephanou@uowm.gr) 

 

 

Στεργιανή Γκιαούρη 

Αντικείμενο: Σχολική Ψυχολογία 

 

Η Στεργιανή Γκιαούρη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια «Σχολικής Ψυχολογίας», στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστήμιου Δυτικής 

Μακεδονίας. Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της σχετίζονται με 

ζητήματα που αφορούν στην Σχολική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία, την Σχολική 

Συμβουλευτική, την Συστημική και Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, την 

Ψυχοεκπαιδευτική Αξιολόγηση και Υποστήριξη παιδιών και εφήβων με δυσκολίες στη 

μάθηση και στη ζωή, την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. 

(Τηλ. 2385055110, e-mail: sgiaouri@uowm.gr) 

 

 

Έκτακτο Διδακτικό προσωπικό 

 

Για τις ανάγκες του Τμήματος προσλαμβάνεται, έπειτα από σχετική προκήρυξη, 

έκτακτο διδακτικό προσωπικό. 

 

 

Διοικητικό Προσωπικό – Γραμματεία 
 

Λάζαρος Μελίσσας (Γραμματέας Τμήματος): 

 

Τηλ. 2385055200 Email: lmelissas@uowm.gr 

 

mailto:gstephanou@uowm.gr
file:///C:/Users/user/Downloads/sgiaouri@uowm.gr
mailto:lmelissas@uowm.gr
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Χριστίνα Γρηγοριάδου 

 

Τηλ. 2385055201 Email: xgrigoriadou@uowm.gr 

 

1.3 Επιτροπές Τμήματος και Υπεύθυνοι 

 

Επιτροπή Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Αναμόρφωσης του 

Προγράμματος Σπουδών 

Δημήτρης Πνευματικός, Πρόεδρος του Τμήματος 

Γεωργία Στεφάνου 

Στεργιανή Γκιαούρη 

 Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη 

Αικατερίνη Φλωρά 

 
 

Επιτροπή Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) 

Δημήτρης Πνευματικός, Πρόεδρος του Τμήματος 

Στεργιανή Γκιαούρη 

Αικατερίνη Φλωρά 

Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη 

Eκπρόσωπος φοιτητών/τριών 

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

Στεργιανή Γκιαούρη 

Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη  

Αικατερίνη Φλωρά 

 

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη ERASMUS+ 

Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη 

Σύμβουλος Σπουδών 

Αικατερίνη Φλωρά 

mailto:xgrigoriadou@uowm.gr
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Εκπρόσωπος ΕΛΚΕ 

Δημήτρης Πνευματικός, Πρόεδρος του Τμήματος 

Αμαρυλλίς- Χρυσή Μαλεγιαννάκη (αναπληρώτρια) 

 

1.4 Εγκαταστάσεις – Εργαστήρια 

Το Τμήμα Ψυχολογίας στεγάζεται στην Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών (πρώην Παιδαγωγική Σχολή) που εδρεύει στη Φλώρινα. Οι εγκαταστάσεις 

της Σχολής βρίσκονται στο 3ο χλμ. της εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης. 

Το Τμήμα διαθέτει τα μέσα, προκειμένου να υποστηριχθεί η μάθηση και γενικά η 

ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 

Τμήματος, η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών διαθέτει τους εξής 

χώρους προς χρήση: Αμφιθέατρο Α΄, Αμφιθέατρο Β΄ (χωρητικότητας 300 και 150 

ατόμων αντίστοιχα) και 21 αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με συστήματα 

προβολής & προσβάσιμες για άτομα με αναπηρία (πιστοποίηση ISO21001). 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. 
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ΜΕΡΟΣ 2ο: Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος είναι το βασικό Εγχειρίδιο Οδηγιών των 

φοιτητών/τριών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Περιγράφει αναλυτικά τη 

δομή και τις αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν οι φοιτητές, 

τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, περιγράφει τις ακαδημαϊκές διαδικασίες που 

ακολουθούνται, παρέχει γενικότερες πληροφορίες για το Τμήμα, τις εκπαιδευτικές 

λειτουργίες του, το προσωπικό, τα εργαστήρια. Επίσης περιλαμβάνει πληροφοριακό 

υλικό χρήσιμο για κάθε νέο/α-εγγραφόμενο/η φοιτητή/τρια. 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο ακολουθεί κάθε φοιτητής/τρια 

περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα και 

απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, καθώς και επιμέρους χρήσιμες πληροφορίες, 

όπως: 

• 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/ουσες 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 

και φοιτήτριας. Ο Οδηγός Σπουδών επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.psy.uowm.gr). 

 

2.1 Προϋποθέσεις απονομής τίτλου σπουδών 

Ο/Η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του/της και ανακηρύσσεται πτυχιούχος 

όταν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα μαθήματα σύμφωνα 

http://www.psy.uowm.gr/
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με τον Οδηγό Σπουδών. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών 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/τριες 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/την φοιτητή/τρια. Οι διδακτικές μονάδες (ΔΜ) αντιστοιχούν 

στις ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος εβδομαδιαίως. Το σύνολο των μαθημάτων που 

θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια για την επιτυχή ολοκλήρωση των 

σπουδών του είναι 51 ή 47 αν εκπονήσει πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 

φόρτο εργασίας τεσσάρων μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (4 Χ 4 = 16 ECTS). Το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του προγράμματος σπουδών του Τμήματος 

Ψυχολογίας είναι 240  και το σύνολο των διδακτικών μονάδων είναι 180. 

 

Ειδικότερα, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη 

πτυχίου οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας θα πρέπει: 

• Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 20 Υποχρεωτικά (Υ) 

μαθήματα Ψυχολογίας (20 x 5 = 100 ECTS, 19 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 17 Κατ’ Επιλογή 

Υποχρεωτικά (ΥΕ) μαθήματα Ψυχολογίας (4 μαθήματα τουλάχιστον από κάθε 

μία από τις εξής 4 κατηγορίες: (i) Γνωστική Ψυχολογία – Νευροψυχολογία, (ii) 

Αναπτυξιακή – Εκπαιδευτική Ψυχολογία, (iii) Κοινωνική Ψυχολογία, και (iv) 

Κλινική -Συμβουλευτική Ψυχολογία) (17 x 4 = 68 ECTS, 17 x 3 = 51 ΔΜ). 

• Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 12 μαθήματα ελεύθερης 

επιλογής (ΕΕ) 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/τριών μέσω του προγράμματος ανταλλαγών 

(ERASMUS) (12 x 4 = 48 ECTS, 12 x 3 = 36 ΔΜ). Εναλλακτικά, οι 
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φοιτητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 

8 μαθήματα Ψυχολογίας Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ), τα οποία αντιστοιχούν 

αθροιστικά σε ισοδύναμο αριθμό πιστωτικών μονάδων (8 x 4 = 32 ECTS, 8 x 

3 = 24 ΔΜ) και 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) και 3ου κύκλου σπουδών (Διδακτορικές 

Σπουδές) σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.  

• Να υλοποιήσουν επιτυχώς πρακτική άσκηση (ΠΑ) σε ιδρύματα και φορείς 

της Eφαρμοσμένης Ψυχολογίας (16 ECTS, 9 ΔΜ). 

• Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά το σεμιναριακό μάθημα 

«Γραμματισμός Επιστημονικής Αναζήτησης» λαμβάνοντας τη βεβαίωση 

επιτυχούς παρακολούθησης. 

 

2.2 Επαγγελματικό και Εκπαιδευτικό Προφίλ Αποφοίτων 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Ψυχολογίας του Π.Δ.Μ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 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/ες 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/τριες μας έχουν ικανοποιητική 

εκπαίδευση σε ερευνητικές μεθόδους σε διάφορα πεδία της Ψυχολογίας (π.χ. 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία, Κοινωνική 

Ψυχολογία, Κλινική και Συμβουλευτική 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 Ψυχολογίας, της 

Οργανωτικής Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας της Υγείας, κ.ά.). 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. 
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2.3 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. 

 

2.4 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 συνήθως την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και 

λήγει συνήθως το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. 

Ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο 

αρχίζει συνήθως στα μέσα Φεβρουαρίου και λήγει συνήθως 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 στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου - 

Φεβρουαρίου και επαναληπτικά στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Τα 

μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και 

επαναληπτικά στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Οι εξεταστικές περίοδοι του 

Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Ιουνίου διαρκούν τρεις εβδομάδες, ενώ αυτή του 

Σεπτεμβρίου διαρκεί συνήθως 4 εβδομάδες. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους με 

τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε εξαμήνου αναρτάται κάθε νέα 

ακαδημαϊκή χρονιά στην ιστοσελίδα του ιδρύματος (http://uowm.gr) και στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος (https://psy.uowm.gr). 

2.5 Εγγραφή στο Τμήμα Ψυχολογίας 

Η διαδικασία εγγραφής των εισαγόμενων στο Τμήμα Ψυχολογίας προπτυχιακών 

φοιτητών/τριών πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις κατ’ έτος 

εγκυκλίους εγγραφών επιτυχουσών και επιτυχόντων, μετεγγραφών και εγγραφών 

ειδικών κατηγοριών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία αυτή 

εξειδικεύεται και υποστηρίζεται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Τμήματος και 

http://uowm.gr/
https://psy.uowm.gr/
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δημοσιοποιείται έγκαιρα στους φοιτητές/τριες, τόσο ως προς τη χρονική περίοδο των 

εγγραφών όσο και ως προς τις λεπτομέρειές της. 

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) μέσα στις νόμιμες 

προθεσμίες. 

 (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 

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.  
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2.6 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/  

Μετά την διαδικασία ταυτοποίησης στη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές/τριες 

παραλαμβάνουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού λογαριασμού που θα έχουν ως μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας. Με την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού 

τους έχουν πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες: 

Ηλεκτρονική Γραμματεία του ΠΔΜ (https://students.uowm.gr/): μέσω της διαδικτυακής 

εφαρμογής της οι φοιτητές/τριες δηλώνουν μαθήματα (με τη δήλωση ανανεώνεται 

αυτόματα η εγγραφή τους για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο) και παρακολουθούν τη 

βαθμολογία τους. 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «Εύδοξος» 

(https://eudoxus.gr/): μέσω αυτής οι φοιτητές/τριες δηλώνουν και προμηθεύονται τα 

συγγράμματα για τα μαθήματα τα οποία δήλωσαν. 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (https://submit- 

academicid.minedu.gov.gr/): μέσω αυτής οι φοιτητές/τριες κάνουν αίτηση και 

προμηθεύονται την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα η οποία λειτουργεί και ως «φοιτητικό 

πάσο». 

Μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείο (e-mail) του ΠΔΜ έχουν πρόσβαση και 

διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιό τους. 

 

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 

https://uregister.uowm.gr/
https://noc.uowm.gr/www/newstudents/
https://students.uowm.gr/
https://eudoxus.gr/
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τα μαθήματα στα οποία δικαιούνται να εξεταστούν και να βαθμολογηθούν οι 

φοιτητές/τριες κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες 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/Η φοιτητής/τρια 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 μαθήματα που ο φόρτος τους να μην υπερβαίνει το ανώτατο σύνολο 

πιστωτικών μονάδων (ECTS), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι 

πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων που δηλώνονται ανά εξάμηνο είναι 30 ECTS. Ο 

αριθμός των ECTS δύναται να αυξηθεί μόνο στην περίπτωση που δηλωθούν 

οφειλόμενα μαθήματα προηγουμένων ετών. Ο αριθμός των οφειλόμενων μαθημάτων 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) και 10 ECTS το ανώτερο. 

Για να καταχωριστεί ο βαθμός ενός μαθήματος, οι φοιτητές/τριες 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, και ο φοιτητής ή η φοιτήτρια, προκειμένου να εξεταστεί, θα πρέπει να 

ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 

2.7 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 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δήλωση 

συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Εύδοξος» 

(https://eudoxus.gr) και είναι ανεξάρτητη από τη δήλωση μαθημάτων στην 

Ηλεκτρονική Γραμματεία. Οι δικαιούχοι/ες 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 
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δηλώσεων ουδεμία αλλαγή μπορεί να γίνει στις δηλώσεις μαθημάτων και 

συγγραμμάτων. Ο μέγιστος αριθμός δωρεάν συγγραμμάτων που δικαιούνται να 

αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα 

Ψυχολογίας είναι 52 (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 (HEAL-Link). 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). 

 

2.8 Φοίτηση και Αξιολόγηση 

Το Ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η 

Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους 

διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό, εαρινό). Κάθε εξάμηνο 

περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 

τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και 

λήξης του κάθε εξαμήνου καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα. 

Κάθε φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να συμμετέχει κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του κανονικά και ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή 

ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των οργάνων του 

Πανεπιστημίου και του Τμήματος. 

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν πραγματοποιηθούν μαθήματα, προβλέπεται στο 

τέλος του εξαμήνου μία εβδομάδα κατά την οποία πραγματοποιούνται αναπληρώσεις 

των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν. Στις περιπτώσεις απώλειας ωρών 

διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων λόγω έκτακτων περιστατικών και συγκυριών, 

οι διδάσκοντες/ουσες οφείλουν να δηλώσουν στον/στην Πρόεδρο του Τμήματος τις 

ημέρες και ώρες αναπλήρωσής τους, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως το σύνολο της 

διδακτέας ύλης, αλλά και το σύνολο των ωρών που αντιστοιχούν στις δεκατρείς 

πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Αν από υπαιτιότητα του/της διδάσκοντα/ουσας ο 

αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι 

μικρότερος από τις δεκατρείς (13), το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν 

https://noc.uowm.gr/www/services/vpn
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εξετάζεται. 

Στο διδακτικό έργο ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και φροντιστήρια. Τα 

φροντιστήρια μπορεί να συνοδεύουν τα υποχρεωτικά μαθήματα ψυχολογίας και έχουν 

ως στόχο την προετοιμασία των φοιτητών/τριών πάνω στην ύλη που θα παρουσιαστεί 

στο μάθημα. Στο διδακτικό έργο συμπεριλαμβάνονται και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι 

εργαστηριακές ασκήσεις συνοδεύουν όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα ψυχολογίας. 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνουν την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων 

πάνω στην ύλη που έχει παρουσιαστεί ή πρόκειται να παρουσιαστεί στο θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος και δεν χρησιμοποιούνται απλώς για από καθέδρας κάλυψη της 

διδακτέας ύλης. Οι ώρες αυτές προϋποθέτουν υποχρεωτική παρακολούθηση (με 

μέγιστο όριο τις 3 απουσίες) και διαφέρουν από τις ώρες διαλέξεων (χωρίς 

παρουσίες), καθώς οι εργαστηριακές ασκήσεις συνεπάγονται υποχρεωτικά την ενεργό 

συμμετοχή των φοιτητών/τριών. Παρόλα αυτά, διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 

θα πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και αλληλοσυμπληρωματικές ενότητες, καθώς 

οι ποσοστιαίες μονάδες απονέμονται ενιαία για την συνολική επίδοση στο μάθημα. 

Για τον λόγο αυτό, τυχόν ελλιπής συμμετοχή και παρακολούθηση των εργαστηριακών 

ασκήσεων από τους/τις φοιτητές/τριες, τους στερεί το δικαίωμα εξέτασης του 

μαθήματος. Το όριο των απουσιών στις υποχρεωτικές παρακολουθήσεις των 

εργαστηριακών ασκήσεων ανέρχεται σε 3 απουσίες. Υπέρβαση αυτών επιτρέπεται 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ., σοβαροί λόγοι υγείας) μετά από αίτηση του/της 

φοιτητή/τριας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον αυτή 

εγκριθεί από την Συνέλευση του Τμήματος.  

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών γίνεται με αριθμητική βαθμολογική 

κλίμακα η οποία κυμαίνεται από 1-10 με διαβαθμίσεις ακέραιης ή μισής μονάδας. 

Παραγωγικοί βαθμοί είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροι αυτού. Ελάχιστος 

ικανοποιητικός βαθμός είναι το πέντε (5). Εξαίρεση αποτελούν η Πρακτική Άσκηση, 

και το υποχρεωτικό σεμινάριο «Γραμματισμός Επιστημονικής Αναζήτησης» τα οποία 

αξιολογούνται 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 
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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/η φοιτητής/τρια 

να το παρακολουθήσει εκ νέου και να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 

(παρακολούθηση, εργασίες, ασκήσεις κ.λπ.), 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/τριών. Στην 

περίπτωση που το Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα δεν θα προσφερθεί κατά 

την ακαδημαϊκή χρονιά που υποβάλλεται η νέα δήλωση, και μόνο τότε, ο/η 

φοιτητής/τρια 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 (δηλαδή να το δηλώσουν, να 

το παρακολουθήσουν και να εξεταστούν εκ νέου) 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/ την διδάσκοντα/ -ουσα 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 είτε στον ιστότοπο του Τμήματος είτε στον ιστότοπο του 

μαθήματος στο e-class. 

Ο/Η φοιτητής/τρια κατά την προσέλευση του στις εξετάσεις οφείλει να φέρει μαζί 

του/της την φοιτητική ή έστω την αστυνομική του/της ταυτότητα (για έλεγχο 

ταυτοπροσωπίας). Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών 

μέσων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και εξυπακούεται ότι ο/η φοιτητής/τρια αφήνει 

τα βιβλία και τις σημειώσεις του όπου του/της υποδειχθεί. Τέλος, επιβάλλεται η 

συμπλήρωση των στοιχείων του/της φοιτητή/τριας (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, υπογραφή) 

πριν την απομάκρυνση από την αίθουσα εξέτασης. 

Ο/Η επιτηρητής/τρια φροντίζει για τη διαφύλαξη του κύρους, της αξιοπιστίας και του 

αδιάβλητου των εξετάσεων κατανέμοντας σωστά τους/τις φοιτητές/τριες, ώστε να μην 
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επιτρέπεται η οπτική πρόσβαση στο γραπτό του/της άλλου/ης. Ουδείς φοιτητής/τρια 

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/τριών στην αίθουσα 

και δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις από τον/την υπεύθυνο/η 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/τριών από την αίθουσα. 

Κατά την παράδοση του γραπτού ελέγχεται από τον/την επιτηρητή/τρια η 

ταυτοπροσωπία των εξεταζομένων. Σε περίπτωση αντιγραφής, ο/η επιτηρητής/τρια 

ενημερώνει τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος (αν δεν είναι ο/η ίδιος/α 

επιτηρητής/τρια), μονογράφει την κόλλα και αποβάλλει τον/την φοιτητή/τρια από την 

αίθουσα, ενώ συμπληρώνει σχετικό έντυπο, όπου δηλώνεται η παραβατική 

συμπεριφορά του/της φοιτητή/τριας. Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

εξετάσεων, δεν επιτρέπεται να μείνει μόνος του ο τελευταίος/α εξεταζόμενος/η και 

ζητείται από τον/την προτελευταίο/α να παραμείνει στην αίθουσα μέχρι και ο/η 

τελευταίος/α να παραδώσει το γραπτό του/της 

Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης του 

μαθήματος για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα 

γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός εάν εκκρεμεί σχετική ποινική, 

πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία. 

 Στη συνέχεια μπορούν να καταστραφούν. 

 

2.9 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού έργου 

Κάθε εξάμηνο, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές/τριες έχουν το 

δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογήσουν τα μαθήματα και τους/τις 

διδάσκοντες/ουσές 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. 

 

2.10 Ακαδημαϊκός Σύμβουλος 

https://modip.uowm.gr/
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Το Τμήμα Ψυχολογίας εφαρμόζει τον θεσμό του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου με 

σκοπό την ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών/τριών. 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/την ακαδημαϊκό/ή τους σύμβουλο για θέματα που αφορούν τις 

σπουδές τους. 

 

2.11 Το Πρόγραμμα Σπουδών 

Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών αρμόδια είναι η Συνέλευση του 

Τμήματος. Ο/Η πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος με ετήσια 

θητεία από μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση 

στη Συνέλευση, αφού προηγουμένως συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις 

των αρμόδιων οργάνων και φορέων. Τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών 

συζητούνται κάθε Απρίλιο. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με το 

Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον/ στην Κοσμήτορα/ρισσα, εγκρίνεται από τη 

ΜΟΔΙΠ 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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 Υποχρεωτικά Μαθήματα Μαθήματα Επιλογής Πρακτική 

Άσκηση 

  

Εξάμηνο Μαθήματα 

Ψυχολογίας 

Μαθήματα 

εξοικείωσης με 

την 

Αγγλική  

Γλώσσα 

Κατ’ 

Επιλογήν 

Υποχρεωτικά 

Μαθήματα 

Μαθήματα 

Ελεύθερης 

Επιλογής 

Πτυχιακή 

Εργασία 

 Διδακτικές 

Μονάδες 

Πιστωτικές     

Μονάδες 

(ECTS) 

1 6      24 30 

2 6     1 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 4 0.5 1 21 30 

8   1 4 0.5 1 19 30 

ΣΥΝΟΛΑ 19 2 17 12 1 3 180 240 

 

 

2.12 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 224 μονάδες 

ECTS ή στο 93,3% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών/τριών. Το υπόλοιπο 

του φόρτου εργασίας συμπληρώνεται με την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ), η οποία 

αντιστοιχεί σε 16 μονάδες ECTS ή στο 6,7% του συνολικού φόρτου εργασίας των 

φοιτητών/τριών. Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ), η οποία αντιστοιχεί σε 16 

μονάδες ECTS ή στο 6.7% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών είναι 

προαιρετική. Στην περίπτωση ανάληψης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, τα μαθήματα 

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) ορίζονται στα οκτώ (8). Ο φόρτος των υποχρεωτικών 

μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης αντιστοιχεί στις 124 μονάδες ECTS ή στο 
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51.67% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών/τριών. Με άλλα λόγια, η 

δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικού προγράμματος για κάθε φοιτητή συνίσταται 

περίπου στο 50% του προγράμματος για τη λήψη του πτυχίου. 

 

Α. Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα (Κωδικός με πρόθεμα Υ) τα οποία υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν και στα οποία υποχρεούνται να εξεταστούν όλοι οι φοιτητές/τριες. 

Ειδικότερα, τα υποχρεωτικά  μαθήματα περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες μαθημάτων: (Ι) 

μαθήματα Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Ψυχολογίας, και (ΙΙ) μαθήματα 

εξοικείωσης με την ορολογία στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα 

υποχρεωτικό μάθημα, δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής του από κάποιο άλλο.  

 

Ι. Υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας και μεθοδολογίας της Ψυχολογίας 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές/τριες πρέπει να 

παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς. 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 Ι: Αντίληψη, Προσοχή, 

Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις 
 

5. Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ: 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, 

Διαπροσωπικές Διαδικασίες 
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11. Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Ομαδικές Διαδικασίες, Διομαδικές Διαδικασίες, 

Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Στροφή στο λόγο 

12. Μεθοδολογία Ψυχολογικής Έρευνας 
 

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. Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων 
 

19. Ψυχοπαθολογία του βρέφους, του παιδιού & του εφήβου 

 

20. Ψυχολογική Εκτίμηση – Προετοιμασία Πρακτικής Άσκησης 

 

ΙΙ. Υποχρεωτικά μαθήματα εξοικείωσης με την ορολογία στην αγγλική γλώσσα  

 

Οι φοιτητές/τριες 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. 

 

Β. Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά 

Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) είναι συνολικά 17 μαθήματα και αντιστοιχούν 

στο 28,3% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών/τριών (68 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/ουσών. Κάθε 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα μπορεί να επιλεγεί από 70 φοιτητές/τριες κατ’ 

ανώτατο όριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών/τριών. Τα προσφερόμενα ΥΕ 
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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 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. 

Τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (YE) είναι μαθήματα που κατατάσσονται σε 

τέσσερις μεγάλες κατηγορίες και προσφέρονται για να τα επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια. 

Οι κατηγορίες είναι οι εξής: α) Γνωστική Ψυχολογία – Νευροψυχολογία, β) 

Αναπτυξιακή – Εκπαιδευτική Ψυχολογία, γ) Κοινωνική Ψυχολογία, και δ) Κλινική -

Συμβουλευτική Ψυχολογία. Προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να έρθει σε επαφή με 

όλους τους κλάδους της Ψυχολογίας, θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 

επιτυχώς σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ΥΕ από κάθε κατηγορία. Αυτή είναι μια 

βασική προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. 

Εφόσον επιλεγούν από τον/την φοιτητή/τρια 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. Συνεπώς, 

σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικού μαθήματος, 

ο/η φοιτητής/τρια 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/τριών που μπορούν να 

παρακολουθήσουν το μάθημα. Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος με τα 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα  ανά κατηγορία. 

 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Γνωστικής Ψυχολογίας και 

Νευροψυχολογίας (Ψ-ΥΕ201 - Ψ-ΥΕ299) 

 

Αξιολόγηση Γνωστικών και Μαθησιακών Ικανοτήτων  

Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών 

Βιοψυχολογία του Άγχους και των Διαταραχών του 

Γλωσσικές δυσκολίες: Οριοθέτηση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση  
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Γνωσιακή Επιστήμη 

Γνωστική Αποκατάσταση 

Εργαστήρια Γνωστικής Ψυχολογίας 

Εφαρμοσμένη Νευροψυχολογία 

Νευρωνική Ανάπτυξη και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές 

Πειραματική Ψυχολογία 

 Ψυχογλωσσολογία 

 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής 

Ψυχολογίας (Ψ-ΥΕ301 - Ψ-ΥΕ399) 

 

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 

 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κοινωνικής Ψυχολογίας (Ψ-ΥΕ401 – Ψ- ΥΕ499) 

 

Διαπολιτισμική Ψυχολογία 

Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας  Κοινωνικές Αναπαραστάσεις 

Κοινωνική Νόηση 

Κριτική Κοινωνική Ψυχολογία  

Πολιτική Ψυχολογία 
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Στάσεις και Αξίες 

Συγκρούσεις και Συλλογικές Δράσεις 

Ψυχολογία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Ψυχολογία Διομαδικών Σχέσεων 

Ψυχολογία της Επικοινωνίας 

Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων 

 

 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας 

(Ψ-ΥΕ501 – Ψ-ΥΕ599) 

Γονεϊκότητα και Συμβουλευτική Γονέων 

Εγκληματολογική Ψυχολογία 

Ειδικά Θέματα Σωφρονιστικής Ψυχολογίας 

Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας 

Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

Θετική Ψυχολογία 

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία 

Σχολική Ψυχολογία : θεωρία και εφαρμογές/παρεμβάσεις 

Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα 

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γνωστική - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία 

Tραύμα & Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση 

Ψυχοδιαγνωστική – Αξιολόγηση προσωπικότητας, ψυχικής λειτουργίας 

και  ψυχοπαθολογίας 

Ψυχολογία της Υγείας  

 

Δ. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 

(Ψ-ΕΕ601 – Ψ-ΕΕ699) 
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Τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) είναι συνολικά δώδεκα μαθήματα (εφόσον δεν 

εκπονηθεί πτυχιακή εργασία) που αντιστοιχούν στο 20% του συνολικού φόρτου 

εργασίας των φοιτητών/τριών (12x4= 48 ECTS, 12 x 3=36 ΔΜ) ή οκτώ μαθήματα (συν 

την πτυχιακή εργασία) που αντιστοιχούν στο 13.3% του συνολικού φόρτου εργασίας 

των φοιτητών/τριών (8 x 4=32 ECTS, 8 x 3=24 ΔΜ). Ο/Η φοιτητής/τρια έχει τη 

δυνατότητα να συμπληρώσει το πρόγραμμά του με μαθήματα ΕΕ τα οποία 

ανταποκρίνονται στα προσωπικά του/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 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 φοιτητές/τριες 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. 

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. 

Επισημαίνεται ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν είναι υποχρεωμένος/η να καλύψει τις 48 

πιστωτικές μονάδες με προαιρετικά μαθήματα από άλλα Τμήματα, αλλά ότι  αυτή είναι 

μία επιπλέον δυνατότητα που του/της δίνεται, δεδομένου ότι μπορεί να επιλέξει και 

μαθήματα ΕΕ που προσφέρονται από το Τμήμα. 

Επίσης, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους/στις φοιτητές/τριες 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 
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φοιτητών/τριών που μπορούν να το παρακολουθήσουν, κατόπιν απόφασης της 

Συνέλευσης του Τμήματος η οποία συνυπολογίζει τον αριθμό των προσφερόμενων 

μαθημάτων, ένας μικρός αριθμός φοιτητών/τριών (όχι πάνω από πέντε φοιτητές ανά 

μάθημα), θα μπορούσαν να επιλέξουν Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα του 

Τμήματος ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής. 

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 

Γνωστικές διαταραχές σε ηλικιωμένους 

Δεοντολογία της Ψυχολογίας 

Εγκέφαλος και Συναισθήματα 

Επιστημονική Τεχνογραφία 

Θάνατος και η διαχείριση του πένθους  

Θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω της τέχνης  

Θέματα Παιδονευροψυχολογίας 

Θέματα Σωφρονιστικής Ψυχολογίας 

Ιστορία-Επιστημολογία της Ψυχολογίας  

Κριτική Σκέψη 

Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και Παρέμβαση 

Μεταγνωστικές Διεργασίες και Αυτο-ρύθμιση 

Νευροψυχολογία των Γενετικών Συνδρόμων 

Οικογένεια και Συστημική σκέψη  

Περιβαλλοντική Ψυχολογία 



37 
 

Ψυχανάλυση: Θεωρία και Πράξη  

Ψυχολογία των Εξαρτήσεων 

Ψυχολογική Θεώρηση της Ποινικής Δίκης 

Ψυχοφαρμακολογία 

 

Ε. Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) 

Οι φοιτητές/ριες έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία επί 

ψυχολογικού ερευνητικού θέματος, υπό την εποπτεία διδάσκοντος/ουσας 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 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS (12 ΔΜ), κατανεμημένες ισόποσα σε δύο εξάμηνα (8 

μονάδες το εξάμηνο) (Πτυχιακή Εργασία Ι & Πτυχιακή Εργασία ΙΙ) σύμφωνα με τις 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές (Tuning Europsy) που ισχύουν για την εκπόνηση πτυχιακής 

εργασίας στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών των προγραμμάτων ψυχολογίας 

(Bachelor). 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 φοιτητές/τριες 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. 

Ειδικότερα, η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη 

και καθοδήγηση των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (μελών ΔΕΠ) 

του Τμήματος. Κάθε μέλος ΔΕΠ δύναται να αναλάβει έως και 5 θέματα πτυχιακών 

εργασιών με μέγιστο αριθμό τους/τις 10 φοιτητές/τριες. Κατά κανόνα ανατίθεται στο 

τέλος του 6ου εξαμήνου (1η Ιουνίου) μέχρι την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων του 

7ου εξαμήνου και εκπονείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά το 4ο έτος των 

σπουδών. Οι φοιτητές/τριες αναζητούν επόπτη/τρια ανάλογα με τα ερευνητικά τους 

ενδιαφέροντα. Το θέμα της πτυχιακής εργασίας ανακοινώνεται από τον/την 

επόπτη/τρια, ο/η οποίος/α επιβλέπει την πρόοδο της εργασίας και καθοδηγεί τον/τη 

φοιτητή/τρια καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής του/της εργασίας. 

Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται ως προς το περιεχόμενο, τη δομή, την παρουσίαση 

και την αυτενέργεια του/της φοιτητή/τριας και βαθμολογείται (σε αριθμητική κλίμακα 
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από το 1 έως το 10, με βάση το 5) από διμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία αποτελείται 

από τον/την επόπτη/τρια και έναν/μία δεύτερο/η βαθμολογήτρια. Η αξιολόγηση της 

πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται μέσα στη χρονική διάρκεια της κάθε 

εξεταστικής περιόδου και, εφόσον κρίνεται επιτυχής, πιστώνεται με 16 ECTS. Μετά 

το πέρας ενός ακαδημαϊκού έτους (2 εξαμήνων) από την υποβολή εντύπου εκπόνησης 

πτυχιακής εργασίας στην Γραμματεία και στην περίπτωση που η πτυχιακή εργασία δεν 

έχει ολοκληρωθεί, ο/η φοιτητής/τρια, εάν προτίθεται να συνεχίσει με την πτυχιακή 

εργασία σε νέο ακαδημαϊκό έτος και εφόσον συναινεί ο/η επόπτης/τρια, υποχρεούται 

να υποβάλει εκ νέου έντυπο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. Διαφορετικά, ο/η 

φοιτητής/τρια διαγράφεται από τον/την δηλωθέντα/είσα επόπτη/τρια και μπορεί να 

ξεκινήσει νέα εργασία με νέο/α επόπτη/τρια. Όλες οι εργασίες πρέπει να είναι 

πρωτότυπες και ελέγχονται από ειδικό λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής. Για τον λόγο 

αυτό, μαζί με την πτυχιακή εργασία υποβάλλεται και έντυπο αναφοράς (report) που 

εξάγεται από το πρόγραμμα λογοκλοπής στο οποίο αναφέρεται το καθαρό ποσοστό 

λογοκλοπής, δίχως να συνυπολογίζεται η βιβλιογραφία. 

 

Σχετικά με τη δομή και τις απαιτήσεις της πτυχιακής εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει 

να συμβουλεύεται τον Σύντομο Οδηγό Επιστημονικής Τεχνογραφίας, ο οποίος είναι 

αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο Οδηγός αναφέρεται στην ακαδημαϊκή 

δεοντολογία που ισχύει για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας (πτυχιακής ή 

μεταπτυχιακής) και αφορά τη δομή της, το περιεχόμενο, τη γλώσσα, τις βιβλιογραφικές 

αναφορές κλπ. Επιπρόσθετα, στους/στις φοιτητές/τριες που πρόκειται να εκπονήσουν 

πτυχιακή εργασία γενικά συστήνεται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΥΕ 

Επιστημονική Τεχνογραφία, το οποίο θα τους/τις εφοδιάζει με τις απαραίτητες γνώσεις 

για την προετοιμασία, τη συγγραφή και τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών. 

Η παράδοση της τελικής εργασίας γίνεται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων. 

Για το χειμερινό εξάμηνο η παράδοση στον/στην επόπτη/τρια πρέπει να γίνει μέχρι τις 

15 Ιανουαρίου. H αντίστοιχη ημερομηνία για το εαρινό εξάμηνο είναι η 1η Ιουνίου. Για 

την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, η παράδοση πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 

Σεπτεμβρίου. 

 

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για την έκταση και τον τρόπο παρουσίασης της πτυχιακής 

εργασίας περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας του 

Τμήματος. 
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Τέλος, επιλεγμένες πτυχιακές εργασίες μετά την αξιολόγησή τους θα έχουν την 

ευκαιρία να παρουσιαστούν στα πλαίσια ημερίδων που θα διοργανώνονται από το 

Τμήμα. 

 

ΣΤ. Σεμιναριακό μάθημα: Γραμματισμός Επιστημονικής Αναζήτησης  

Τέλος, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών/τριών τόσο για την 

εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, αλλά και εν γένει για την προετοιμασία και υποβολή 

ερευνητικών εργασιών προς δημοσίευση, υπάρχει το υποχρεωτικό σεμιναριακό 

μάθημα «Γραμματισμός Επιστημονικής Αναζήτησης» το οποίο προσφέρεται από το 

Τμήμα σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη της Σχολής για την αναζήτηση 

βιβλιογραφικών πηγών και τον τρόπο παράθεσης των βιβλιογραφικών παραπομπών 

σύμφωνα με το APA (American Psychological Association) referencing style. Στόχος 

του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις ηλεκτρονικές πηγές και 

τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΠΔΜ ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τις 

πληροφοριακές τους ανάγκες, να ταυτίσουν, να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την πληροφόρηση. Ειδικότερα, στα πλαίσια του 

σεμιναρίου οι φοιτητές εξασκούνται: (α) στην αναζήτηση επιστημονικών άρθρων και 

συγγραμμάτων που υπάρχουν καταλογογραφημένα στις βάσεις της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου αλλά και μέσω των μηχανών αναζήτησης σε σελίδες εκδοτικών οίκων 

με τις οποίες το Πανεπιστήμιο διατηρεί ενεργή συνδρομή, (β) στην εκμάθηση του APA 

referencing style για τον τρόπο συγγραφής των βιβλιογραφικών παραπομπών στις 

επιστημονικές εργασίες, καθώς και πρακτική επέκταση των γνώσεων με παραδείγματα 

και ασκήσεις, και (γ) στη δημιουργία λογαριασμού, εγκατάσταση και χρήση 

προγραμμάτων αυτόματης εισαγωγής βιβλιογραφικών παραπομπών (π.χ., Mendeley, 

EndNote, κ.ά.) 

 

Ζ. Εκπαίδευση σε Ψηφιακές Δεξιότητες και Δεξιότητες Πληροφορικής 

Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει μια σειρά μαθημάτων που οδηγούν στην 

Πιστοποίηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων (βλ παρακάτω κατάλογο). Πρόκειται για 

μαθήματα στα πλαίσια των οποίων γίνεται εκπαίδευση σε ειδικά λογισμικά, όπως 

στατιστικά πακέτα, προγράμματα κατασκευής ή χορήγησης πειραμάτων σε Η/Υ ή 

καταγραφής και ανάλυσης ψυχοφυσιολογικών μετρήσεων, ή στη χρήση του 

περιβάλλοντος Η/Υ στα πλαίσια των εργαστηριακών ωρών των μαθημάτων.  
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1. Μεθοδολογία Ψυχολογικής έρευνας 

2. Γνωστική Ψυχολογία Ι 

3. Βιοψυχολογία 

4. Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ 

5. Στατιστική Ι : Εισαγωγή στις Μεθόδους Μονομεταβλητής Ανάλυσης 

6. Στατιστική ΙΙ : Εισαγωγή στις Μεθόδους Διμεταβλητής και Πολυμεταβλητής Ανάλυσης 

7. Εργαστήριο Μελέτης Συναισθημάτων 

8. Εργαστήρια Γνωστικής Ψυχολογίας 

 

Με βάση τις κείμενες διατάξεις ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για την χορήγηση 

Πιστοποιητικού είναι τα τέσσερα μαθήματα. Δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση των 

σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων, η 

Πιστοποίηση στις Ψηφιακές Δεξιότητες χορηγείται σε όλες και όλους τους 

πτυχιούχους του Τμήματος.  

 

Η. Πρακτική Άσκηση 

Ι) Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μέρος των Σπουδών του Τμήματος 

Ψυχολογίας και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το  επαγγελματικό 

έργο του/της ψυχολόγου μέσω της παρατήρησης επαγγελματιών ψυχολόγων σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας και της στοιχειώδους άσκησης επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων υπό την εποπτεία πιστοποιημένου/ης ψυχολόγου-επόπτη/τριας. 

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες, στις οποίες εκτίθενται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 

κατά την πρακτική άσκησή τους, αφορούν ενδεικτικά στα εξής: (α) τυπικές εργασίες 

διεκπεραίωσης, όπως λήψη ιστορικού ή συμπλήρωση εγγράφων, (β) ψυχολογική 

αξιολόγηση, (γ) συμβουλευτικές συνεδρίες, ατομικές ή ομαδικές, (δ) συναντήσεις των 

μελών της διεπιστημονικής ομάδας, (ε) δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, 

όπως σεμινάρια ή συνέδρια, και (στ) ερευνητικές δράσεις ή ενέργειες που εμπίπτουν 

εντός των επαγγελματικών καθηκόντων και των δεξιοτήτων του του την ολοκλήρωση 

της πρακτικής άσκησής τους, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε 

θέση: (α) να κατανοούν τις επιστημονικές και τις εργασιακές πτυχές της 

επαγγελματικής άσκησης της ψυχολογίας, (β) να αναγνωρίζουν τους διακριτούς 

ρόλους του ψυχολόγου από τους επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων σε διεπιστημονικά 

πλαίσια, (γ) να κατανοούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες δεοντολογίας στην 
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άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου, και (δ) να αξιοποιούν τις θεωρητικές 

γνώσεις και τη μεθοδολογική τους κατάρτιση σε πρακτικές εφαρμογές της ψυχολογίας 

με εποπτεία. 

Η πρακτική κατάρτιση παρέχεται στον/στην φοιτητή/τρια κυρίως με την πρακτική 

άσκηση σε δομές ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, σχολεία, ΜΚΟ, 

κέντρα αποκατάστασης νευρολογικών νοσημάτων, κέντρα ημέρας για ΑμεΑ και 

ηλικιωμένους, νοσοκομεία είτε με τη μορφή παρατήρησης, ως παρατήρηση παροχής 

ψυχολογικών υπηρεσιών άλλου είτε ως προσωπική παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών.  

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας διέπεται από τον 

Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, καθώς και τις τυχόν 

ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της κάθε δομής. Τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες 

του/της ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας στη Δομή προσδιορίζονται και καθορίζονται 

από τον/την εποπτεύοντα/ουσα πιστοποιημένο/η κατά νόμο ψυχολόγο. 

H πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος 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/τριες θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. 

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 τους/τις φοιτητές/τριες. 

 

Διάρκεια, προϋποθέσεις επιλογής και αξιολόγηση 

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φοιτητών/τριών, σύμφωνα 

με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας. Δικαίωμα για πρακτική 

άσκηση έχουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές κατά το 4ο έτος των σπουδών τους (7ο και 

8ο εξάμηνο) και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα 

των προηγούμενων εξαμήνων. Υλοποιείται στη διάρκεια δύο εξαμήνων (χειμερινό και 

εαρινό) ενός ακαδημαϊκού έτους. 

Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει: (α) το Υποχρεωτικό μάθημα του 2ου Εξαμήνου 

«Υ011 Ψυχολογική Εκτίμηση – Προετοιμασία Πρακτικής Άσκησης», (β) την 

υποχρεωτική παρακολούθηση και συμμετοχή στα μαθήματα «Ψ-ΠΑ1 Πρακτική 
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Άσκηση Ι» (προετοιμασία πρακτικής άσκησης) και «Ψ-ΠΑ2 Πρακτική Άσκηση ΙΙ» 

(εποπτικές συναντήσεις με τον ακαδημαϊκό επόπτη) και (γ) την πρακτική άσκηση σε 

φορέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, υπό εποπτεία, συνολικής διάρκειας 200 ωρών, 

οι οποίες διεξάγονται εντός χρονικού διαστήματος από δύο μήνες κατ’ ελάχιστο έως 

έξι μήνες κατά μέγιστο. 

Ειδικότερα, η παρακολούθηση των δύο αυτών μαθημάτων είναι υποχρεωτική και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση ισοδυναμεί 

με 16 ECTS και 7 ΔΜ, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την πρακτική 

άσκηση στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ψυχολογίας (Tuning Europsy), 

κατανεμημένα ως ακολούθως στα δύο μαθήματα: «Ψ-ΠΑ1-Πρακτική Άσκηση Ι» = 6 

ECTS (3 ΔΜ) και «Ψ-ΠΑ2-Πρακτική Άσκηση ΙΙ» = 10 ECTS (4 ΔΜ). Ειδικότερα, το 

μάθημα «Ψ-ΠΑ1 Πρακτική Άσκηση Ι» πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο, 

σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η 

παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική (επιτρέπεται μία δικαιολογημένη 

και μία αδικαιολόγητη απουσία) και συνιστά προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση 

του μαθήματος «Ψ-ΠΑ2 Πρακτική Άσκηση ΙΙ» και την υλοποίηση της πρακτικής 

άσκησης σε φορείς της εφαρμοσμένης ψυχολογίας κατά το εαρινό εξάμηνο. 

Ειδικότερα, Το μάθημα «Ψ-ΠΑ1 Πρακτική Άσκηση Ι» αποσκοπεί στην καλύτερη 

προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών για την πρακτική άσκησή τους. 

Επικεντρώνεται τόσο σε οργανωτικά θέματα (π.χ. ενημέρωση για τον κανονισμό, τη 

διαδικασία δήλωσης-τοποθέτησης σε φορείς και τα απαιτούμενα έγγραφα), όσο και σε 

σημαντικά εφόδια για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (π.χ. παρουσίαση 

διαφορετικών τύπων φορέων της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, επαγγελματικές 

δεξιότητες του ψυχολόγου, ζητήματα δεοντολογίας, μελέτη περίπτωσης). Οι διαλέξεις 

του μαθήματος πραγματοποιούνται από μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, 

άλλα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Ψυχολογίας και από 

προσκεκλημένους επαγγελματίες ψυχολόγους. 

Η επιλογή των φοιτητών για πρακτική άσκηση αφορά στην κατά προτεραιότητα 

τοποθέτησή τους στις εκάστοτε διαθέσιμες θέσεις σε φορείς της εφαρμοσμένης 

ψυχολογίας. Η επιλογή των φοιτητών διενεργείται στο χειμερινό εξάμηνο κάθε 

ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους, 

από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των 

αιτήσεων, την επιλογή των φοιτητών και τη σύνταξη των πρακτικών και του πίνακα 

επιλογής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και 
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δύο μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. 

Η πρακτική άσκηση αξιολογείται με ποιοτικό χαρακτηρισμό («επιτυχώς» ή «μη 

επιτυχώς») και, παρόλο που δεν συνεκτιμάται στον βαθμό του πτυχίου, αποτελεί 

προαπαιτούμενο για τη λήψη του πτυχίου. Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης 

γίνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ο οποίος συνεκτιμά τις προϋποθέσεις που 

αναγράφονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης και στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας του Τμήματος και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι 

φοιτητές/τριες. 

 

ΙΙ) Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση 

Πρόκειται για το πρόγραμμα Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2014-

2020 (Δ.Π.Α.). Το Τμήμα Ψυχολογίας συμμετέχει στην πράξη «Πρακτική Άσκηση 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΠΠΣ 

(MIS)5031197 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

αποσκοπεί στην επαρκή προετοιμασία των φοιτητών/τριών, προκειμένου να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους και να εργαστούν σε αντικείμενο εργασίας με άμεση ή έμμεση συνάφεια με τις 

σπουδές τους. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Π.Α. αφορούν 

στην ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων των φοιτητών/τριών, επιδιώκοντας την 

καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που 

απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και την ευκολότερη και επωφελέστερη 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η Δ.Π.Α. αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την 

επαφή των φοιτητών/τριών με την αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό το Τμήμα έχει 

αναπτύξει συνεργασία με σχετικούς φορείς υποδοχής ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης, 

όπως νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής υγείας, Μ.Κ.Ο., κέντρα αποκατάστασης, κ.ά. Η 

απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω της Δ.Π.Α. μπορεί να βοηθήσει στο σωστό 

επαγγελματικό προσανατολισμό του/της φοιτητή/τριας, ο/η οποίος/α σε πολλές 

περιπτώσεις δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς του/της στόχους ή ακόμα δεν έχει 

αναζητήσει εναλλακτικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Δ.Π.Α. στο Τμήμα Ψυχολογίας 
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είναι θεσμοθετημένη και έχει διάρκεια δύο μηνών. Οι φοιτητές/τριες κάνουν αίτηση 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και κατόπιν οι 20 περίπου θέσεις 

Π.Α. που υπάρχουν διαθέσιμες για κάθε χρόνο (ανάλογα με τη χρηματοδότηση που 

προβλέπεται από το πρόγραμμα) κατανέμονται σύμφωνα με έναν αλγόριθμο που έχει 

οριστεί και λαμβάνει υπόψιν τα κριτήρια της εκάστοτε προκήρυξης ΕΣΠΑ. 

Στη Δ.Π.Α. μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου και αφού 

έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα. Η συμμετοχή στην 

Δ.Π.Α. αντιστοιχεί με παρακολούθηση του μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής «Ψ-ΕΕ621 

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση». Οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

της Π.Α. εποπτεύονται από έναν/μία καθηγητή/τρια που είναι ο/η ίδιος/α για όλους/ες. 

Κατά τη διάρκεια της Δ.Π.Α. παρέχεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες αμοιβή και 

ασφαλιστική κάλυψη. Η Δ.Π.Α. μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Δημόσιους ή 

Ιδιωτικούς φορείς σε αναλογία 45% και 55% αντίστοιχα. Η ποσόστωση αυτή 

επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαρέγκλιτη. Ο φορέας υποδοχής 

δηλώνει τις θέσεις Π.Α. που επιθυμεί στην πλατφόρμα του ΑΤΛΑΣ (Σύστημα 

Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ (https://atlas.grnet.gr/) 

και από εκεί γίνεται η δέσμευση της θέσης για τον/την υποψήφιο/α φοιτητή/τρια. Όλη 

η διαδικασία που αφορά τα παραδοτέα των φοιτητών/τριών και των εποπτών 

καθηγητών/τριών γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο: 

https://arch.icte.uowm.gr/iposition/index.php?=site/login. 

Η επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Π.Α. είναι: https//internship.uowm.gr/the-program/. 

Για την Δ.Π.Α. λειτουργεί στο κτήριο της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (318). 

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις συμμετοχής στην 

Δ.Π.Α. περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης. 

  

https://arch.icte.uowm.gr/iposition/index.php?=site/login
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ΜΕΡΟΣ 3ο: Διάρθρωση Μαθημάτων ανά εξάμηνο για 

το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

 

3.1 1ο Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECT

S 

Y001 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Προγεννητική ανάπτυξη έως 

μέση παιδική ηλικία 

4 5 

Y002 Γνωστική Ψυχολογία Ι: Αντίληψη, Προσοχή, 

Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις 

4 5 

Y003 Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Ιστορία, Μεθοδολογία, 

Ενδοατομικές Διαδικασίες, Διαπροσωπικές Διαδικασίες 

4 5 

Y004 Θεωρίες Προσωπικότητας 4 5 

Y005 Βιοψυχολογία 4 5 

Y006 Μεθοδολογία Ψυχολογικής Έρευνας 4 5 

ΣΥΝΟΛΟ  24 30 

 

3.2 2ο Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECT

S 

Y007 Κλινική Ψυχολογία Ι 4 5 

Y008 Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ: Μνήμη, Γλώσσα, Σκέψη, Επίλυση 

προβλημάτων 

4 5 

Y009 Ψυχοπαθολογία του βρέφους, του παιδιού & του εφήβου 4 5 

Y010 Νευροψυχολογία 4 5 

Y011 Ψυχολογική Εκτίμηση - Προετοιμασία Πρακτικής Άσκησης  4 5 

Y012 Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της 

Μονομεταβλητής Ανάλυσης 

4 5 

ΓΕΑ Γραμματισμός Επιστημονικής Αναζήτησης - - 

ΣΥΝΟΛΟ  24 30 
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3.3 3ο Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECT

S 

Y013 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 4 5 

Y014 Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις Μεθόδους Διμεταβλητής και 

Πολυμεταβλητής Ανάλυσης 

4 5 

Y051 Αγγλικά Ι 3 4 

 

Επιλογή τριών από τα παρακάτω Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) Μαθήματα 

 

ΥΕ 200+ 

Γνωστική 

Ψυχολογία & 

Νευροψυχολογία 

Ψ-ΥΕ201  Αξιολόγηση Γνωστικών και Μαθησιακών 

Ικανοτήτων 

 

Ψ-ΥΕ203  Εφαρμοσμένη Νευροψυχολογία 

 

3 

 

 

3 

4 

 

 

4 

ΥΕ 300+ 

Αναπτυξιακή & 

Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία 

 

Ψ-ΥΕ301  Εργαστήρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 

 

Ψ-ΥΕ303  Ηθική Ανάπτυξη 

3 

 

3 

4 

 

4 

ΥΕ 400+ 

Κοινωνική 

Ψυχολογία 

Ψ-YE 402  Πολιτική Ψυχολογία 3 4 

ΥΕ 500+ 

Κλινική & 

Συμβουλευτική 

Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ501  Θετική Ψυχολογία 

 

Ψ-ΥΕ502  Ψυχοδιαγνωστική – Αξιολόγηση 

προσωπικότητας, ψυχικής λειτουργίας και ψυχοπαθολογίας 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

Επιλογή ενός από τα παρακάτω Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

 

ΕΕ 600+ 

 

Ψ-ΕΕ601  Δεοντολογία της Ψυχολογίας 

 

Ψ-ΕΕ606  Ιστορία-Επιστημολογία της Ψυχολογίας 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

ΣΥΝΟΛΟ  23 30 
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3.4 4ο Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECT

S 

Y015 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Εφηβεία έως ύστερη ενήλικη 

ζωή 

4 5 

Y016 Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Ομαδικές Διαδικασίες, 

Διομαδικές Διαδικασίες, Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, 

Στροφή στο λόγο 

4 5 

Y052 Αγγλικά ΙΙ 3 4 

 

Επιλογή τριών από τα παρακάτω Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) Μαθήματα 

 

ΥΕ 200+ 

Γνωστική 

Ψυχολογία & 

Νευροψυχολογία 

Ψ-ΥΕ205  Βιοψυχολογία του Άγχους και των Διαταραχών 

του 

 

Ψ-ΥΕ206  Νευρωνική Ανάπτυξη και Νευροαναπτυξιακές 

Διαταραχές 

 

3 

 

 

3 

4 

 

 

4 

ΥΕ 300+ 

Αναπτυξιακή & 

Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ304  Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα Σχολικής και 

Εφηβικής Ηλικίας 

 

Ψ-ΥΕ307  Συνεξέλιξη Νόησης και Πολιτισμού 

 

Ψ-ΥΕ308  Ψυχολογία Κινήτρων 

 

3 

 

 

3 

 

3 

4 

 

 

4 

 

4 

YE 400+ 

Κοινωνική 

Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ401  Διαπολιτισμική Ψυχολογία 

 

Ψ-ΥΕ403  Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

ΥΕ 500+ 

Κλινική & 

Συμβουλευτική 

Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ504  Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας 

 

Ψ-ΥΕ506  Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γνωστική-

Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

Επιλογή ενός από τα παρακάτω Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 
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ΕΕ 600+ 

 

Ψ-ΕΕ603  Θάνατος και η διαχείριση του πένθους 

 

Ψ-ΕΕ604  Αθλητική Ψυχολογία 

3 

 

3 

4 

 

4 

ΣΥΝΟΛΟ  23 30 

 

3.5 5ο Εξάμηνο 

Κωδικός Μαθήματα ΔΜ ECT

S 

Y017 Κλινική Ψυχολογία ΙΙ 4 5 

Y018 Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων 4 5 

 

Επιλογή τεσσάρων από τα παρακάτω Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) Μαθήματα 

 

ΥΕ 200+ 

Γνωστική 

Ψυχολογία & 

Νευροψυχολογία 

Ψ-ΥΕ208  Ψυχογλωσσολογία 

 

Ψ-ΥΕ209  Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών 

3 

 

3 

4 

 

4 

ΥΕ 300+ 

Αναπτυξιακή & 

Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία 

 

Ψ-ΥΕ302  Εργαστήριο Μελέτης Συναισθημάτων 

 

3 

 

4 

ΥΕ 400+ 

Κοινωνική 

Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ405  Κριτική Κοινωνική Ψυχολογία 

 

Ψ-ΥΕ406  Στάσεις και Αξίες 

 

Ψ-ΥΕ407  Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων 

 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

ΥΕ 500+ 

Κλινική & 

Συμβουλευτική 

Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ503  Εγκληματολογική Ψυχολογία 

 

Ψ-ΥΕ505  Σχολική Ψυχολογία: θεωρία και 

εφαρμογές/παρεμβάσεις 

 

Ψ-ΥΕ507  Γονεϊκότητα και Συμβουλευτική Γονέων 

 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 
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Επιλογή ενός από τα παρακάτω Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

 

ΕΕ 600+ Ψ-ΕΕ607  Θέματα Παιδονευροψυχολογίας  

 

Ψ-ΕΕ608  Ψυχολογία των Εξαρτήσεων 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

ΣΥΝΟΛΟ  23 30 

 

3.6 6ο Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECT

S 

Y019 Συμβουλευτική Ψυχολογία  4 5 

Y020 Οργανωσιακή Ψυχολογία 4 5 

 

Επιλογή τεσσάρων από τα παρακάτω Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) Μαθήματα 

 

ΥΕ 200+ 

Γνωστική 

Ψυχολογία & 

Νευροψυχολογία 

Ψ-ΥΕ202  Γλωσσικές Δυσκολίες: Οριοθέτηση, Αξιολόγηση 

και Παρέμβαση 

 

Ψ-ΥΕ204  Εργαστήρια Γνωστικής Ψυχολογίας 

 

Ψ-ΥΕ211  Γνωσιακή Επιστήμη 

3 

 

 

3 

 

3 

4 

 

 

4 

 

4 

ΥΕ 300+ 

Αναπτυξιακή & 

Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ309  Εφηβεία και Αναδυόμενη Ενηλικίωση 

 

Ψ-ΥΕ310  Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας: Δια Βίου 

Ανάπτυξη 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

ΥΕ 400+ 

Κοινωνική 

Ψυχολογία 

Ψ-Υ408  Κοινωνικές Αναπαραστάσεις 

 

Ψ-Υ409  Ψυχολογία της Επικοινωνίας 

 

Ψ-Υ410  Συγκρούσεις και Συλλογικές Δράσεις 

 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 
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ΥΕ 500+ 

Κλινική & 

Συμβουλευτική 

Ψυχολογία 

 

Ψ-ΥΕ508  Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα 

  

Ψ-ΥΕ509  Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία 

 

Ψ-ΥΕ510  Τραύμα & Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Επιλογή ενός από τα παρακάτω Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

 

ΕΕ 600+ Ψ-ΕΕ610 Αλληλεπίδραση ανθρώπου με ρομπότ 

 

Ψ-ΕΕ611  Κριτική Σκέψη 

3 

 

3 

4 

 

4 

ΣΥΝΟΛΟ  23 30 

 

 

3.7 7ο Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECT

S 

Υποχρεωτική 

ΠΑ 

Ψ-ΠΑ1  Πρακτική Άσκηση Ι 3 6 

 

Επιλογή δύο από τα παρακάτω Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) Μαθήματα 

 

ΥΕ 200+ 

Γνωστική 

Ψυχολογία & 

Νευροψυχολογία 

 

Ψ-ΥΕ210  Γνωστική Αποκατάσταση 

 

 

3 4 

ΥΕ 300+ 

Αναπτυξιακή & 

Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ312 Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 4 

ΥΕ 400+ Ψ-ΥΕ404  Κοινωνική Νόηση 3 4 
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Κοινωνική 

Ψυχολογία 

 

ΥΕ 500+ 

Κλινική & 

Συμβουλευτική 

Ψυχολογία 

Ψ-ΥΕ512  Ψυχολογία της Υγείας  3 4 

 

Επιλογή τεσσάρων μαθημάτων από τα παρακάτω Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ή δυο συν την Πτυχιακή Εργασία Ι  

 

ΕΕ 600+ Ψ-ΕΕ605  Ψυχοφαρμακολογία 

 

Ψ-ΕΕ609  Ψυχανάλυση: Θεωρία και Πράξη 

 

Ψ-ΕΕ613  Γνωστικές Διαταραχές σε Ηλικιωμένους 

 

Ψ-ΕΕ614  Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και 

Παρέμβαση 

 

Ψ-ΕΕ615  Μεταγνωστικές Διεργασίες και Αυτο-ρύθμιση 

 

Ψ-ΕΕ619  Επιστημονική Τεχνογραφία 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

ΠΕ Ψ-ΠΕ1  Πτυχιακή Εργασία Ι 6 8 

ΣΥΝΟΛΟ  21 30 

 

3.8 8ο Εξάμηνο 

Κωδικός Μάθημα ΔΜ ECT

S 

Υποχρεωτική 

ΠΑ 

Ψ-ΠΑ2  Πρακτική Άσκηση ΙΙ 4 10 

 

Επιλογή ενός ΥΕ από τα ΥΕ που προσφέρονται σε προηγούμενα εξάμηνα 

 

 

3 

 

4 
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Επιλογή τεσσάρων μαθημάτων από τα παρακάτω Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

ή δυο συν την Πτυχιακή Εργασία Ι  

 

ΕΕ 600+ Ψ-ΕΕ602  Εγκέφαλος και Συναισθήματα 

 

Ψ-ΕΕ616  Νευροψυχολογία των Γενετικών Συνδρόμων 

 

Ψ-ΕΕ617  Θεραπευτικές Προσεγγίσεις μέσω της Τέχνης 

 

Ψ-ΕΕ618  Περιβαλλοντική Ψυχολογία 

 

Ψ-EE620  Ειδικά Θέματα Σωφρονιστικής Ψυχολογίας 

 

Ψ-ΕΕ621  Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

ΠΕ Ψ-ΠΕ2  Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 6 8 

ΣΥΝΟΛΟ  19 30 

 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Ο παρών επικαιροποιημένος Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αφορά 

στους/στις εισακτέους/ες του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 και εξής. Επιπρόσθετα, 

στον βαθμό που ο επικαιροποιημένος Οδηγός Σπουδών προβλέπει περισσότερα 

προσφερόμενα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα Ελεύθερης 

Επιλογής ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στην προϋπόθεση λήψης του πτυχίου, 

εφαρμόζεται και στους/στις εισακτέους προηγούμενων ετών. Εξαίρεση αποτελεί η 

υποχρέωση των εισακτέων των ετών 2019 και 2022 να παρακολουθήσουν 

υποχρεωτικά το σεμινάριο Γραμματισμού Επιστημονικής Αναζήτησης. Επιπρόσθετα, ο 

μέγιστος αριθμός των φοιτητών/τριών ανά μάθημα μπορεί να αυξηθεί και μέχρι τον 

αριθμό των 70, ή και πέραν αυτού με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης. Η 

ανάγκη για αυτή την προσαρμογή προέκυψε λόγω της αύξησης των εγγεγραμμένων 

φοιτητών/τριών στο Τμήμα. 

 

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας λειτουργεί με βάση τον 
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Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος https://psy.uowm.gr/. Ο Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών περιγράφει με 

περισσότερες λεπτομέρειες ζητήματα που αφορούν στην λειτουργία του Τμήματος.

https://psy.uowm.gr/
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ΜΕΡΟΣ 4ο: Φοιτητική Ζωή 

4.1 Η Φλώρινα 

Η Φλώρινα είναι μια μικρή πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, με πληθυσμό περίπου 

18.000 κατοίκους (με βάση την απογραφή του 2011). Έχει υψόμετρο 687 μέτρα και 

ίσως το ψυχρότερο κλίμα της Ελλάδας. Η Φλώρινα θεωρείται πόλη των καλλιτεχνών, 

διαθέτοντας ζωγράφους, αλλά και μουσικούς. 

 

Ο νομός της Φλώρινας περιγράφεται ως η γη των λιμνών καθώς μετρά έξι λίμνες 

(Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών, Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα). Γύρω από 

τις λίμνες αυτές σχηματίζονται μοναδικοί υδροβιότοποι, εξαιρετικής περιβαλλοντικής 

σημασίας (π.χ. Πρέσπες), έχουν αναπτυχθεί οικισμοί (π.χ. Νυμφαίο, Άγιος Γερμανός), 

και διατηρούνται μνημεία μεγάλης ιστορικής σημασίας (π.χ. Άγιος Αχίλλειος, Πέτρες, 

κ.ά.). Η πόλη της Φλώρινας, επίσης χαρακτηρίζεται από το υγρό στοιχείο που σε 

συνδυασμό με τα διατηρητέα αρχοντικά που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης 

δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γοητευτική. Στην περιοχή, μόλις 24 χλμ. από την πόλη 

της Φλώρινας, λειτουργεί χιονοδρομικό κέντρο, με την μεγαλύτερη πίστα 

Ολυμπιακών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Η Φλώρινα δέχεται πολλούς τουρίστες, 

κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 

 

Οι φωτιές 

Οι φωτιές είναι ίσως το πιο γνωστό έθιμο της περιοχής. Στις 23 Δεκεμβρίου, στις 12:00 

το βράδυ, στην πόλη της Φλώρινας και στα γύρω χωριά οι κάτοικοι ανάβουν φωτιές 

στους δρόμους, μία σε κάθε γειτονιά. Οι παράδοση θέλει τα ξύλα τις φωτιάς να είναι 

κέδρα από τα γύρω δάση, ενώ παλαιότερα μέρος της παράδοσης ήταν και η αρπαγή 

ξύλων από κοντινές φωτιές. Κατά την διάρκεια της νύχτας και γύρω από την φωτιά 

στήνονται γλέντια με φαγητό, ποτό και χορό στα οποία συμμετέχουν όλοι, κάτοικοι και 

περαστικοί. 

 

 

Πολιτισμός – Δραστηριότητες 

Στην πόλη της Φλώρινας, αλλά και στις γύρω περιοχές μπορεί κανείς να βρει αρκετά 

μουσεία και συλλογές. Σε ό,τι αφορά στην πόλη, λειτουργεί το Αρχαιολογικό Μουσείο, 

το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Πινακοθήκη Φλωρινιωτών Καλλιτεχνών, και τα 
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Λαογραφικά Μουσεία της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας και του Φιλεκπαιδευτικού 

Συλλόγου Φλώρινας «Ο Αριστοτέλης». Επίσης, σε λειτουργία βρίσκεται ο 

αρχαιολογικός χώρος της ελληνιστικής πόλης, στο λόφο του Αγίου Παντελεήμονα και 

η Δημόσια Βιβλιοθήκη «Βασιλικής Πιτόσκα». Παράλληλα, στην πόλη της Φλώρινας 

δραστηριοποιούνται σύλλογοι και σωματεία που οργανώνουν δραστηριότητες (π.χ. 

μαθήματα σκάκι, φωτογραφικές ομάδες, ομάδες παραδοσιακού και σύγχρονου χορού, 

αθλήματα, κ.ο.κ.). 

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα 

 

 

Πολιτιστικοί Φορείς και Μουσεία 

Αρχαιολογικό Μουσείο 2385055052 

Λέσχη Πολιτισμού 2385022277 

Νομαρχιακό Ωδείο 2385046542 

Πινακοθήκη Φλωριναίων Καλλιτεχνών 2385045205 

Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας 2385029667 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 2385029444 

 

 

Βιβλιοθήκες 

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 

238508206 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας 

«Βασιλικής Πιτόσκα» 

2385023118 

Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη 2385045411 

 

 

Συγκοινωνίες 

Ο.Σ.Ε. 2385022404 

Αστικές Συγκοινωνίες 2385029547 

ΚΤΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2385022430 

ΤΑΞΙ 2385023800, 2385022700, 
2385022800, 2385023100 
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Τηλέφωνα Ανάγκης 

Νοσοκομείο 2385022555, 238502556 

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 2385022166 

Πυροσβεστική 2385022199 

Αστυνομία 2385022100 

Τροχαία 2385022202 

 

 

 

4.2 Στέγαση 

Οι Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Π.Δ.Μ.) έχουν ως 

σκοπό την κάλυψη αναγκών στέγασης προπτυχιακών φοιτητών/τριών. Το κύριο 

κριτήριο για την επιλογή και διαμονή σε δωμάτιο των Φοιτητικών Εστιών είναι η 

κοινωνικο-οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των ενδιαφερομένων. 

Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση: 

https://uowm.gr/administration/services/diefthinsi-akadimaikon-thematon-ke- fititikis-

merimnas/tmima-fititikis-merimnas/stegasi/. 

 

4.3 Σίτιση 

Η Φοιτητική Λέσχη του ΠΔΜ φροντίζει για την σίτιση των φοιτητών/τριών, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις (Αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΚΥΑ και το άρθρο 2 παρ. γ του 

Ν. 4009/2011). Οι φοιτητές/τριες του ΠΔΜ έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν 

αίτηση για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια. Η επιλογή των φοιτητών/τριών 

γίνεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, 

τα οικονομικά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου και την σειρά κατάταξης των 

φοιτητών/τριών. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:  

 

• Δωρεάν σίτιση παρέχεται σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

• Σε εφαρμογή των παραπάνω και για την εξασφάλιση υγιεινής τροφής σε καθαρό και 

ευπρεπές περιβάλλον λειτουργεί στο Ίδρυμα εστιατόριο. Το εστιατόριο λειτουργεί 

https://uowm.gr/administration/services/diefthinsi-akadimaikon-thematon-ke-fititikis-merimnas/tmima-fititikis-merimnas/stegasi/
https://uowm.gr/administration/services/diefthinsi-akadimaikon-thematon-ke-fititikis-merimnas/tmima-fititikis-merimnas/stegasi/
https://uowm.gr/administration/services/diefthinsi-akadimaikon-thematon-ke-fititikis-merimnas/tmima-fititikis-merimnas/stegasi/
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πρωί, μεσημέρι και βράδυ, όλες τις ημέρες, εκτός από τις διακοπές (Χριστούγεννα, 

Πάσχα, καλοκαίρι). 

• Στο εστιατόριο σιτίζονται δωρεάν όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Ιδρύματος με σχετικά 

χαμηλό οικογενειακό εισόδημα. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται η κάρτα σίτισης. Οι 

κάρτες θεωρούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων. 

• Για τους/τις φοιτητές/τριες που δεν προβλέπεται δωρεάν σίτιση, είναι δυνατή η 

σίτιση στο εστιατόριο, με μια οικονομική επιβάρυνση. Στόχος του Ιδρύματος είναι η 

σίτιση όλων των φοιτητών/τριών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, και προς την 

κατεύθυνση αυτή κινούνται οι ενέργειες των αρμοδίων οργάνων. 

Η λειτουργία του εστιατορίου παρακολουθείται και ελέγχεται από υγειονομικής 

πλευράς από Επιτροπή Σίτισης που ορίζεται από την Κοσμητεία και τη Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος. 

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: 

https://uowm.gr/administration/services/diefthinsi- akadimaikon-thematon-ke-fititikis-

merimnas/tmima-fititikis-merimnas/sitisi/. 

 

4.4 Φοιτητική Μέριμνα 

 

Ασφάλιση/ Υγειονομική Περίθαλψη 

Οι προπτυχιακοί/ές – μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και οι υποψήφιοι/ες 

διδάκτορες/ισσες που δεν έχουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από 

κάποιον ασφαλιστικό φορέα, δικαιούνται δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

https://uowm.gr/administration/services/diefthinsi-akadimaikon-thematon-ke-fititikis-merimnas/tmima-fititikis-merimnas/sitisi/
https://uowm.gr/administration/services/diefthinsi-akadimaikon-thematon-ke-fititikis-merimnas/tmima-fititikis-merimnas/sitisi/
https://uowm.gr/administration/services/diefthinsi-akadimaikon-thematon-ke-fititikis-merimnas/tmima-fititikis-merimnas/sitisi/


 

4.5 Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων 

(ΜΥΦΕΟ) 

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών/τριών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) εντάσσεται 

οργανικά στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής 

Μέριμνας, και ειδικότερα στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Η ΜΥΦΕΟ άρχισε να 

λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2020 και κατά την αρχική φάση λειτουργίας της ως και 

τον Ιούλιο του 2023 χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας (MIS 5051039)», της οποίας Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο καθηγητής 

Δημήτριος Πνευματικός. Αποστολή της ΜΥΦΕΟ είναι η επίτευξη στην πράξη της 

ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών/τριώνμε διαφορετικές 

ικανότητες, απαιτήσεις, και ανάγκες μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, 

Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής, Υπηρεσιών Πρόσβασης, 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Οικονομικών ενισχύσεων. 

 

Δράσεις της ΜΥΦΕΟ: 

 

• Προσβασιμότητα στον χώρο 

• Οικονομική ενίσχυση φοιτητών 

• Προσβασιμότητα στις πληροφορίες 

• Ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: https://myfeo.uowm.gr/ 

 

Μονάδα Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Οι ψυχολόγοι παρέχουν ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη στους/στις 

φοιτητές/τριες του ΠΔΜ για προβλήματα που αφορούν μεταξύ άλλων και: 

• Προβλήματα στη φοιτητική ζωή/σπουδές: δυσκολίες προσαρμογής στην 

ακαδημαϊκή ζωή, μειωμένη απόδοση, άγχος εξετάσεων, έλλειψη συγκέντρωσης, 

έλλειψη κινήτρων, αναβλητικότητα, κ.ά. 

• Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις: δυσκολίες στις φιλικές, προσωπικές, 

οικογενειακές σχέσεις, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αίσθημα μοναξιάς, κ.ά. 

https://myfeo.uowm.gr/


 

• Άγχος/ Φοβίες 

• Προβλήματα με τη διάθεση 

• Προβλήματα με τη διατροφή 

Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν και έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Για 

περισσότερες πληροφορίες: https://myfeo.uowm.gr/ 
 

Οικονομική ενίσχυση 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του, το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας (Τμήματα και Σχολές) μπορεί να χορηγεί σε φοιτητές/τριες του 

οικονομικές ενισχύσεις, ανταποδοτικές υποτροφίες, βραβεία και υποτροφίες 

αριστείας. Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι προγράμματα, δωρεές, χορηγίες ή 

κληροδοτήματα και άλλες νόμιμες πηγές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, 

όταν αυτοί δεν προβλέπονται από τον/την χορηγό ή από τον/την δωρητή/τρια, 

καθορίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου. 

 

4.6 Βιβλιοθήκες 

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί η «Κεντρική Βιβλιοθήκη & Κέντρο 

Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΒΠΔΜ)». Η Βιβλιοθήκη 

και Κέντρο πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει το 

σύνολο των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης που λειτουργούν στο 

Πανεπιστήμιο, και στους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας όπου λειτουργούν 

είτε ως πλήρως εξοπλισμένες Βιβλιοθήκες είτε ως Σπουδαστήρια Τμημάτων, 

αποτελώντας μία ενιαία λειτουργικά ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Περισσότερες 

πληροφορίες για την βιβλιοθήκη της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών: https://library.uowm.gr/?page_id=848. 

 

4.7 Αθλητικές Δραστηριότητες 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενθαρρύνει δράσεις και δραστηριότητες όλων 

των μελών της κοινότητας στους τομείς του αθλητισμού και του πολιτισμού. Στο 

πλαίσιο αυτό λειτουργούν σχετικές ομάδες, μέσα από το Γραφείο Διεθνών και 

Δημοσίων Σχέσεων. Η χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του ΠΔΜ από 

https://myfeo.uowm.gr/
https://library.uowm.gr/?page_id=848


 

τους/τις φοιτητές/τριες/τριες γίνεται σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και την 

Κοσμητεία της Σχολής, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του προγράμματος 

σπουδών. 

Επιπλέον, για την προώθηση της υπηρεσίας δραστηριοτήτων άθλησης και σωματικής 

υγείας, προβλέπεται η δημιουργία χώρων ευεξίας στις εγκαταστάσεις του ΠΔΜ, οι 

οποίοι θα υποστηριχτούν κατάλληλα από γυμναστές διαφορετικών ειδικοτήτων (π.χ., 

yoga, pilates). Παράλληλα προβλέπεται η συνεργασία με διάφορους τοπικούς 

αθλητικούς φορείς και συλλόγους οι οποίοι θα δύνανται να ενοικιάζουν χώρους του 

ΠΔΜ, με χαμηλότερο κόμιστρο ή/και την παράλληλη προσφορά ανταποδοτικών 

υπηρεσιών στο ανθρώπινο δυναμικό του ΠΔΜ. 

 

4.8 Φοιτητικός Σύλλογος 

Ο φοιτητικός σύλλογος του τμήματος Ψυχολογίας είναι υπό συγκρότηση. 

 

 

 


