ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Ψυχολογίας
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

οδηγός σπουδών

Οργάνωση του Τμήματος
Ίδρυση του Τμήματος:
Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 1984 και άρχισε να λειτουργεί
από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1987-88 στο
ΡέθυμνοΔιοίκηση του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοψυχολογίας
Τηλέφωνο: 2831077544
E-mail: panagis@uoc.gr
Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος: Σοφία Τριλίβα
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

• Συνέλευση Τμήματος (απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ, έναν εκπρόσωπο των
φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών)
• Γραμματεία
• Επιτροπές (Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακών
Σπουδών για τα Οργανωμένα ΜΠΣ του Τμήματος, Περιοδικού “Ελεύθερνα”,
Βιβλιοθήκης, Ερευνητικής Δεοντολογίας, Πρακτικών Ασκήσεων,
Οικονομικών, Παραλαβής Υλικών, Αναγνώρισης Μαθημάτων)

Δομή και λειτουργία του Τμήματος
Στο Τμήμα λειτουργούν τρία (3) εργαστήρια που
στοχεύουν μεταξύ άλλων στην παραγωγή και
προώθηση της επιστημονικής γνώσης, όχι μόνο σε
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά
και σε τρίτους μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων,
συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων
εκδηλώσεων. Αυτά είναι τα:

• Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας,
• Εργαστήριο Νευροεπιστημών και
Συμπεριφοράς,
• Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος
και Ομότιμοι Καθηγητές

Στο διάστημα της λειτουργίας του το Τμήμα
Ψυχολογίας έχει αναγορεύσει ως επίτιμους
διδάκτορες του Τμήματος τέσσερα (4) μέλη
της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και την
πρωτεργάτιδα της ίδρυσης του Τμήματος, αείμνηστον
Χουρδάκη Μαρία.
Τα σχετικά με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μπορείτε να
τα βρείτε στον ιστότοπο: http://www.psychology.
uoc.gr/personal/dep/members-dep.html. Τα μέλη
αυτά είναι οι παρακάτω:

Αναπληρωτές Καθηγητές
Καραδήμας Ευάγγελος
(Γραφείο A1 001, ισόγειο, Τηλέφωνο: 28310-77532,
Email: karademas@uoc.gr)

Καστελλάκης Ανδρέας
(Γραφείο A1.104, 1ος όροφος, κτίριο Α1,
Τηλέφωνο: 28310-77540,
E-mail: kastellakis@uoc.gr)

Καφέτσιος Κωνσταντίνος
(Γραφείο A1 005, ισόγειο,
Τηλέφωνο: 28310-77534,
E-mail: kafetsik@uoc.gr)

Παναγής Γεώργιος
(Γραφείο A1.101, 1ος όροφος, κτίριο Α1,
Τηλέφωνο: 28310-77544 (γραφείο), 2831077546-47 (εργαστήριο),
E-mail: panagis@uoc.gr)

Τριλίβα Σοφία
(Γραφείο A1.102, 1ος όροφος, κτίριο Α1,
Τηλέφωνο: 28310-77542,
E-mail: triliva@uoc.gr)

Τσαούσης Ιωάννης
(Γραφείο A1.107, 1ος όροφος, κτίριο Α1,
Τηλέφωνο: 28310-77519,
E-mail: tsaousis@uoc.gr)

Καθηγητές
Νέστορος Ιωάννης

Χατήρα Καλλιόπη

(Γραφείο A1.105, 1ος όροφος, κτίριο Α1,
Τηλέφωνο: 28310-77527,
E-mail: nestoros@uoc.gr)

(Γραφείο A1 004, ισόγειο,
Τηλέφωνο: 28310-77533,
E-mail: chatirak@uoc.gr)

Επίκουροι Καθηγητές
Γιακουμάκη Στέλλα

Λέκτορες
Οικονόμου Ηλίας

(Γραφείο A1.103, 1ος όροφος, κτίριο Α1,
Τηλέφωνο: 28310-77541,
Email: sgiakoumaki@uoc.gr)

(Γραφείο Α1 109, Πρώτος όροφος,
Τηλέφωνο: 28310-77549,
E-mail: eliaseconomou@uoc.gr)

Γιοβαζολιάς Θεόδωρος

Ορφανίδου Ελένη

(Γραφείο A5.007, ισόγειο, νέο κτήριο ΣΚΕ,
Τηλέφωνο: 28310-77520,
E-mail: giovazot@uoc.gr)

(Γραφείο A1.113, 1ος όροφος, κτίριο Α1,
Τηλέφωνο: 28310-77524,
Email: eorfanidou@uoc.gr)

Δαφέρμος Μανόλης

Πέραν αυτών σε εκπαιδευτικές διαδικασίες του
Τμήματος συμβάλλουν και οι:

(Γραφείο A5.006, ισόγειο, Νέο κτήριο ΣΚΕ,
Τηλέφωνο: 28310-77521,
E-mail: mdafermo@uoc.gr)

ΕΕΔΙΠ
Κοντορούση-Καραγιώργου Άννα

Θεμελή Όλγα

(Γραφείο A1.110, 1ος όροφος, κτίριο Α1,
Τηλέφωνο: 28310-77531,
E-mail: annakk@uoc.gr)

(Γραφείο A1.106, 1ος όροφος, κτίριο Α1,
Τηλέφωνο: 28310-77525,
E-mail: themeli@uoc.gr)

ΕΤΕΠ
Κανδύλης Γιώργος

Κοκκινάκη Θεανώ
(Γραφείο A1 002, ισόγειο,
Τηλέφωνο: 28310-77536,
E-mail: kokkinaki@uoc.gr)

(Γραφείο A1.113, 1ος όροφος, κτίριο Α1,
Τηλέφωνο: 28310-77539,
E-mail: gkandylis@uoc.gr)

Νικολόπουλος Δημήτριος
(Γραφείο A1 003, ισόγειο,
Τηλέφωνο: 28310-77538,
E-mail: d.nikolopoulos@uoc.gr)
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Συμμετοχή του Τμήματος στο Πρόγραμμα ERASMUS
Το Τμήμα Ψυχολογίας συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Erasmus του Πανεπιστημίου Κρήτης με ετήσιες
ανταλλαγές ΔΕΠ, φοιτητών και διοικητικού προσωπικού με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

ΧΩΡΑ			

ΙΔΡΥΜΑ				

Γαλλία			
			
			
			
			
			

Université Paris 13-Paris Nord (Subject area: Psychology & Behavioural Science)
Université Paul Valéry-Montpellier III (Subject area: Psychology & Behavioural Science)
Université Lumière Lyon 2 (Subject area: Psychology)
Université Victor Segalen-Bordeaux 2 (Subject area: Psychology & Behavioural Science)
Université de Provence-Aix-Marseille I (Subject area: Psychology)
Université de Picardie Jules Verne (Subject area: Psychology)

Γερμανία		
			
			

Humboldt-Universitat zu Berlin (Subject area: Psychology)
Freie Universität Berlin (Subject area: Psychology),
Technische Universität Chemnitz (Subject area: Psychology)

Ιταλία			
			

Univestita degli Studi di Padova (Subject area: Psychology),
Università degli Studi di Cassino (Subject area: Psychology

Ισπανία			
			
			

Universidad Complutense de Madrid (Subject area: Psychology and Behavioural Science)
Universidad Autónoma de Madrid (Subject area: Psychology),
Universidad de Salamanca (Subject area: Psychology)

Κύπρος			

University of Cyprus (Subject area: Psychology)

Πολωνία		
			

Akademia Pedagogiczna w Krakowie (Subject area: Psychology),
Krakowska Academia (Subject area: Psychology)

Πορτογαλία		
			

ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa,
Universidade de Coimbra

Τουρκία			

Istanbul Sabahattin Zaim University (Subject area: Psychology)

Διαδικασίες Εισαγωγής

Αναγνώριση μαθημάτων

Στόχοι Τμήματος

• Οι προβλεπόμενες από το Υ.ΠΑΙ.Θ. (πανελλαδικές
εξετάσεις, ειδικές κατηγορίες όπως αλλοδαπώναλλογενών, Ελλήνων του εξωτερικού, ατόμων που
πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, κατάταξη (βλ. πιο
κάτω) είτε με εξετάσεις, βλ. και http://www.minedu.
gov.gr/eksetaseis-main.html).
• Με κατάταξη
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους αποφοίτους άλλων
Τμημάτων αυτοί δύνανται να καταταγούν στο Τμήμα
Ψυχολογίας μέσω κατατακτήριων εξετάσεων. Οι
κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται σε 3 μαθήματα.
Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται δύο
βαθμολογητές και ένας αναβαθμολογητής, υπό την
εποπτεία επταμελούς Επιτροπής Κατατάξεων και
λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι επιτηρητές να μην είναι
οι ίδιοι με τους βαθμολογητές.

Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα μέσω
κατατακτηρίων εξετάσεων, μπορούν να αιτηθούν
προς την Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων του
Τμήματος την αναγνώριση μαθημάτων μία φορά
μετά την εισαγωγή τους στο Τμήμα είτε από 1η ως
20η Οκτωβρίου είτε από 1η ως 20η Μαρτίου. Την
απόφαση αυτή εγκρίνει τελικά η Γ.Σ. του Τμήματος.
Στην αίτηση τους δεν υπολογίζονται τα μαθήματα στα
οποία εξετάστηκαν στις κατατακτήριες εξετάσεις,
τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα. Τα μαθήματα
αυτά δεν μπορεί να είναι συνολικά (με τα τρία
που εξετάστηκαν) περισσότερα από το 20% των
μαθημάτων του Τμήματος, εκτός αν έχουν επιλεγεί
από τον φοιτητή από κατάλογο μαθημάτων που
προσέφερε το ίδιο το Τμήμα.
Δικαίωμα αναγνώρισης μαθημάτων έχουν και οι
φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα Ψυχολογίας με
μετεγγραφή από άλλο Τμήμα, καθώς και μέσω του
προγράμματος Erasmus)
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Εσωτερικός
Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών, http://www.
psychology.uoc.gr/studies/undergraduate-studies/undergraduate.html

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:
• Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία
μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της
εφαρμοσμένης έρευνας.
• Αυτό γίνεται μέσω της έμφασης που δίνεται τόσο
στην προπτυχιακή διδασκαλία όσο και σε μια σειρά
διαφορετικών τρόπων αξιολόγησης στην προοπτική
της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες
στο νέο επιστήμονα για μια επιτυχή σταδιοδρομία.
Επιπρόσθετα οι φοιτητές ενθαρρύνονται να
συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες από
τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους και ιδιαίτερα
κατά το 3ο και 4ο έτος σπουδών τους, τηρώντας
απαρέγκλιτα ένα πλαίσιο δεοντολογικών κανόνων.
Έρευνα γίνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών,
θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.
• Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια,
εξασφαλίζοντας του άρτια θεωρητική, ερευνητική
και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει
να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής
γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη
σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο αλλά και
ακαδημαϊκό τομέα.
• Το προφίλ των αποφοίτων μας ενισχύεται και
μέσω των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης
(υποχρεωτική) και του Erasmus Placement.
• Να 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 (Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή
διεθνή πανεπιστήμια.

Σχετικές πληροφορίες για θέματα εργασίας
ή συνέχισης των σπουδών τους μπορούν να
λαμβάνουν οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι του
Τμήματος και μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης
του Πανεπιστημίου μας.

Κανονισμός και πρόγραμμα
προπτυχιακών σπουδών

Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος
σπουδών. Κεντρικοί άξονες/κατευθύνσεις του
προγράμματος σπουδών

Διάρκεια διδασκαλίας μαθημάτων:
Κάθε μάθημα διδάσκεται επί τρεις (3) ώρες
εβδομαδιαίως για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο που
διαρκεί δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Το
εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους
διαρθρώνεται χρονικά σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ομάδες (Υποχρεωτικά, Κατ’ Επιλογήν
Υποχρεωτικά και Ελεύθερες Επιλογές)
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δομείται με
υποχρεωτικά μαθήματα, προαιρετικά (ελεύθερες
επιλογές) μαθήματα και σε κατ’ επιλογή
υποχρεωτικά. Τα μαθήματα του προγράμματος
κατανέμονται σε επτά επιμέρους (7) κύκλους
μαθημάτων (Θεμελιώδεις Αρχές, ΣτατιστικήΜεθοδολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία-Σχολική
Ψυχολογία, Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες,
Κοινωνική Ψυχολογία, Κλινική ΨυχολογίαΣυμβουλευτική Ψυχολογία-Ψυχολογία Υγείας. Τα
υποχρεωτικά (Y) μαθήματα είναι είκοσι δύο (22)
και υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να
εξεταστούν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος. Το σύνολο
των μονάδων ECTS που προσφέρουν αυτά είναι 110
(22Χ5) ECTS μονάδες. Σε περίπτωση αποτυχίας σε
ένα υποχρεωτικό μάθημα, δεν υπάρχει δυνατότητα
αντικατάστασής του από κάποιο άλλο. Κάποια από
τα Υποχρεωτικά μαθήματα έχουν προσδιοριστεί ως
προαπαιτούμενα για άλλα που έπονται. Στόχος των
υποχρεωτικών μαθημάτων είναι να εισαγάγουν
το φοιτητή σε θεμελιακές έννοιες σε όλα σχεδόν
τα βασικά πεδία της επιστήμης και να παράσχουν

κοινή βασική κατάρτιση σε όλους τους φοιτητές του
Τμήματος.
Τα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά (ΥΕ), προσφέρουν στο
φοιτητή /τρια τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών
από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και προσεγγίσεων.
Τα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) μαθήματα
αποβλέπουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους
θεματικούς τομείς της επιστήμης της Ψυχολογίας
και παράλληλα στην εξοικείωση του φοιτητή με την
ερευνητική διαδικασία. Για το λόγο αυτό τα μαθήματα
αυτά έχουν σεμιναριακή ή εργαστηριακή μορφή. Τα
κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά (ΥΕ) που υποχρεούται
να παρακολουθήσει είναι έξι (6) και συγκεκριμένα
τρία (3) σεμινάρια και τρία (3) εργαστήρια και
προσφέρουν συνολικά 36 (6Χ6) ECTS μονάδες.
Τα επιλεγόμενα ή προαιρετικά ή ελεύθερες
επιλογές συμπληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών
και παρέχουν στο φοιτητή/τρια τη δυνατότητα να
δομήσει το πρόγραμμα του σε ένα βαθμό με βάση τις
επιθυμίες του και τις προτιμήσεις του σε διάφορους
τομείς της επιστήμης της Ψυχολογίας ή και σε
άλλα επιστημονικά πεδία. Για την ολοκλήρωση
του προγράμματος σπουδών του κάθε φοιτητής
μπορεί να επιλέξει δέκα τέσσερα (14) μαθήματα,
διάρκειας τριών διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και
να συγκεντρώσει συνολικά 56 (14Χ4) ECTS μονάδες
από αυτά.

Κατηγορίες μαθημάτων (Παραδόσεις,
Σεμινάρια, Εργαστήρια)
[Αναφορά επίσης σε Ώρες Διδασκαλίας και
Πιστωτικές Μονάδες ΕCTS]

Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε
παραδόσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, πρακτική
άσκηση και πτυχιακή άσκηση. Τα σεμινάρια και
τα εργαστήρια προσφέρονται στο 3ο και 4ο έτος
σπουδών και υπάρχει ανώτατο και κατώτατο όριο
συμμετεχόντων (25 και 5 φοιτητές αντίστοιχα).
Τόσο οι παραδόσεις όσο και τα εργαστήρια και τα
σεμινάρια διαρκούν τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως
και προσφέρουν τις ECTS μονάδες που αναφέρθηκαν
πιο πάνω.

Ξένη γλώσσα
[Αναφορά σε αριθμό Ωρών Διδασκαλίας και
Πιστωτικών Μονάδων ΕCTS]
Στο πλαίσιο της Ξένης Γλώσσας, το Τμήμα
Ψυχολογίας προσφέρει, Αγγλικά για Ψυχολόγους.
Τα μαθήματα αυτά είναι πέντε (5), διδάσκονται τρεις
(3) ώρες ανά εβδομάδα, είναι υποχρεωτικά και
χωρίζονται σε δύο επίπεδα. Συγκεκριμένα:
• Στο Πρώτο Επίπεδο διδάσκονται δύο (2) μαθήματα
αγγλικών ως ξένη γλώσσα [English as a Foreign
Language (EFL)]
• Στο Δεύτερο Επίπεδο διδάσκονται τρία (3)
μαθήματα αγγλικών για ειδικό σκοπό που είναι η
γνώση της ορολογίας της ψυχολογίας στην αγγλική
[English for Specific Purpose (ESP)-Terminology of
Psychology]
• Επιπλέον υπάρχει ένα μάθημα επιλογής το Advanced Academic English (προτείνεται για φοιτητές
του 3ου – 4ου έτους).
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στον εσωτερικό
κανονισμό του Τμήματος και φυσικά στον σχετικό
ιστότοπο του Τμήματος.
Προτείνεται η λήψη τεσσάρων (4) μαθημάτων
αγγλικής από τα πέντε (5) που προσφέρονται.
Η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων
προσφέρει συνολικά 16 πιστωτικές μονάδες
στο πτυχίο του αποφοίτου. Εξυπακούεται ότι οι
φοιτητές, οι οποίοι απαλλάσσονται από κάποια
μαθήματα Αγγλικής για Ψυχολόγους και επομένως
θα παρακολουθήσουν λιγότερα από τέσσερα (4)

μαθήματα Αγγλικής για Ψυχολόγους, οφείλουν
να προσθέσουν στο πρόγραμμα τους μαθήματα
αντίστοιχου φόρτου εργασίας (αντιστοίχων μονάδων
ECTS) για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Πτυχιακή εργασία
[Αναφορά σε αριθμό Πιστωτικών Μονάδων ΕCTS]
Η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών γίνεται κατά το
4ο έτος σπουδών. Μπορεί να είναι βιβλιογραφική ή
ερευνητική. Τα κριτήρια αξιολόγησης μιας πτυχιακής
εργασίας είναι διατυπωμένα στον εσωτερικό
κανονισμό του Τμήματος. Η Πτυχιακή εργασία
προσφέρει 12 ECTS μονάδες.

Πρακτική άσκηση
[Αναφορά σε αριθμό Πιστωτικών Μονάδων ΕCTS]:
Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας
περιλαμβάνεται και η δυνατότητα Πρακτικής
Άσκησης των φοιτητών σε φορείς και υπηρεσίες
επαγγελματικού ενδιαφέροντος (εφαρμοσμένοι
τομείς της ψυχολογίας) όπου εφαρμόζεται
η ψυχολογική γνώση. Η Πρακτική Άσκηση
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δύο εξαμήνων των σπουδών τους (7ο-8ο εξάμηνο).
Η βαθμολόγηση της Πρακτικής Άσκησης του
κάθε φοιτητή γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης με τους χαρακτηρισμούς «Επιτυχώς» ή
«Ανεπιτυχώς» με βάση την συνέπεια του σε επίπεδο
παρακολούθησης, την αξιολόγηση του επόπτη
και την αξιολόγηση της Έκθεσης Πεπραγμένων. Η
Πρακτική άσκηση προσφέρει 12 ECTS μονάδες.
Σε γενικές γραμμές ο τύπος μαθήματος, οι ECTS
μονάδες ανά μάθημα και ο συνολικός αριθμός ECTS
μονάδων ανά κατηγορία μαθήματος εμφανίζεται
στον παρακάτω πίνακα:

Τύπος Μαθήματος		

ECTS ανά Μάθημα Σύνολο ECTS ανά Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικά μαθήματα		
5			
Επιλεγόμενα μαθήματα		
4			
Σεμινάρια			
6			
Εργαστήρια			
6			
Ξένη γλώσσα 			
4			
Διπλωματική Εργασία		
12			
Πρακτική Άσκηση		
12			
Γενικό σύνολο ECTS προγράμματος σπουδών		

110
56 - 60
18
18
12 - 16
12
12
242

Ξενόγλωσσα μαθήματα
Προσφέρονται μόνο σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus υπό μορφή reading course.

Κατοχύρωση ECTS μέσω του Προγράμματος Erasmus:
Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει στους φοιτητές μας δυνατότητες μετακίνησης για
σπουδές σε επιλεγμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το οποίο έχει συναφθεί
σχετική συμφωνία. Εκτός από τα μαθήματα υπάρχει και η δυνατότητα μετακίνησης για
πρακτική άσκηση σε Παραγωγικούς Φορείς και Ιδρύματα. Οι φοιτητές που μετακινούνται
μέσω αυτού του προγράμματος μπορούν να κατοχυρώσουν τα ECTS των μαθημάτων
τα οποία παρακολούθησαν στα συνεργαζόμενα ιδρύματα με τη σύμφωνη γνώμη
του υπεύθυνου Erasmus και του Προέδρου του Τμήματος. Αυτό θα συμβεί εφόσον
εγγράφονται σε μαθήματα που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και
για 30 ECTS credits ανά εξάμηνο.

Εξεταστικές περίοδοι
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:
α) Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου (2-3 εβδομάδες).
β) Ιουνίου, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (2-3 εβδομάδες) και
γ) Σεπτεμβρίου (επαναληπτική), για τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (3 εβδομάδες).
Εξετάσεις
Ο τρόπος εξέτασης καθορίζεται από τον διδάσκοντα και ανακοινώνεται στην έναρξη
του εξαμήνου. Σχετικές πληροφορίες μπορεί να πάρει κάποιος από τον ιστότοπο του
Τμήματος. Στις εξετάσεις κάθε φοιτητής/τρια προσέρχεται φέροντας μαζί του την φοιτητική
του ταυτότητα.

Αναβαθμολογήσεις
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα επανεξέτασης (αναβαθμολόγηση) και μπορούν να
επανεξεταστούν μια φορά σε τέσσερα (4) και ο βαθμός που κατοχυρώνεται είναι ο
τελευταίος. Η επανεξέταση γίνεται στην τρέχουσα ύλη του τρέχοντος προγράμματος
σπουδών και αφορά μέχρι τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα.

Βαθμολογία και προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου
H βαθμολογία σε κάθε μάθημα εκφράζεται στην κλίμακα των ημιακεραίων και ακεραίων
αριθμών από 0 έως 10. Βάση επιτυχίας είναι το 5,0. O βαθμός πτυχίου κλιμακώνεται ως
εξής από πάνω προς τα κάτω:
Άριστα: 8,50 - 10,00, Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49, Καλώς: 5,00 - 6,49.
Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας ο φοιτητής οφείλει να έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του, δηλαδή να επιτύχει στα είκοσι δύο (22)
υποχρεωτικά μαθήματα, σε δέκα τέσσερα (14) επιλεγόμενα μαθήματα, σε τρία (3)
σεμινάρια, σε τρία (3) εργαστήρια, σε 4 μαθήματα αγγλικής γλώσσας, να πραγματοποιήσει
την πρακτική άσκηση και να συγγράψει επιτυχώς μια πτυχιακή εργασία.
Ο ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων (π.μ. ή ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη
του πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας καθορίζεται στις 240 με βάση το τι ισχύει διεθνώς για
τετραετή προγράμματα σπουδών.

Κατανομή μαθημάτων / Πρότυπο πρόγραμμα σπουδών
(αναφορά των προαπαιτούμενων εφόσον υπάρχουν)

ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄						

ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

ΜΑΘΗΜΑ		

ΜΑΘΗΜΑ		

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ		

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Ιστορία της Ψυχολογίας (Ψ-1101)		
-		
Προσωπικότητα και Ατομικές
							
Διαφορές (Ψ-1103)			
Γνωστική Ψυχολογία Ι: Μάθηση,
Γλώσσα, Σκέψη (Ψ-1102)		
-		
Στατιστική Ι (Ψ-1202)-			
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι (Ψ-1201)
-		
Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή
							
στην Κοινωνική Ψυχολογία (Ψ-1501)
Αναπτυξιακή (Εξελικτική) Ψυχολογία Ι:
Προγεννητική Ανάπτυξη έως Μέση
Παιδική Ηλικία (Ψ-1301)			
-		
Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Ψ-1302)
Εισαγωγή στη ΝευροβιολογίαΓενετική (Ψ-1401)			
-							

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄						
Ψυχομετρία I: Βασικές Αρχές Μέτρησης
και Κατασκευής Ψυχολογικών
Εργαλείων (Ψ-2202)			
Ψ-1202		
							
							
Αναπτυξιακή (Εξελικτική) Ψυχολογία ΙΙ:
Εφηβεία έως Ύστερη Ενήλικη Ζωή
(Ψ-2301)				
Ψ-1301		
							
Φυσιολογία Συμπεριφοράς Ι: Βασικές
Αρχές & Αισθητικά Συστήματα (Ψ-2401) Ψ-1401		
							
							
							

-

-

-

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄

Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ:
Κοινωνική Πειραματική Ψυχολογία
(Ψ-2501)				

Ψ-1501

Σχολική Ψυχολογία I: Εισαγωγή στη			
Σχολική Ψυχολογία (Ψ-2302)
Φυσιολογία Συμπεριφοράς II: Κινητικά
και Ρυθμιστικά Συστήματα (Ψ-2402)
Γνωστική Ψυχολογία ΙΙΙ: Μνήμη,
Κατηγοριοπ., Αναπαράσταση (Ψ-2102)

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε΄						

Ψ-1401
Ψ-1102

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄

Ψυχολογία Υγείας (Ψ-3601)
Ψ-2401 ή Ψ-2402 Συμβουλευτική Ψυχολογία (Ψ-3615)
Ψ-1103
Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων (Ψ-3602)
Ψ-1103		
Νευροψυχολογία (Ψ-3401)		
Ψ-2401
Δεοντολογία στην Ψυχολογία (Ψ-2103)			
Ψυχοπαθολογία Παιδιών & Εφήβων
							
(Ψ-3614)			
Ψ-1103, Ψ-2301
Σεμινάρια			
Ποικίλλει αναλόγως
				
με το Σεμινάριο
Σεμινάρια			
Ποικίλλει 		
										
αναλόγως με

											
Εργαστήρια			
Ποικίλλει αναλόγως
				
με το Εργαστήριο
Εργαστήρια			
											
ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ΄						
ΕΞΑΜΗΝΟ Η΄
Πτυχιακή Εργασία		
Όλα τα υποχρεωτικά
				
των πρώτων δύο
				
χρόνων		
Πτυχιακή Εργασία		
				
							
				
							
Πρακτική Άσκηση					
Πρακτική Άσκηση
Σεμινάρια			
Ποικίλλει αναλόγως
				
με το Σεμινάριο
Σεμινάρια			
											
Εργαστήρια			
Ποικίλλει αναλόγως
				
με το Εργαστήριο
Εργαστήρια			
											

Στο ενδεικτικό πρόγραμμα δεν εμφανίζονται τα
μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας, τα οποία όμως
προτείνεται να δηλώνονται στα δύο (2) πρώτα έτη
σπουδών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε προσεκτικά
τον ιστότοπο του Τμήματος στην ενότητα βασικές
σπουδές http://www.psychology.uoc.gr/studies/
undergraduate-studies

Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων
(με σύντομη περιγραφή)
Υποχρεωτικά μαθήματα (22 μαθήματα, 3 ώρες, 5
ECTS):
Ιστορία της Ψυχολογίας:
Ανάλυση του αντικειμένου και της μεθόδου έρευνας
της Ιστοριογραφίας της Ψυχολογίας, εξέταση των
σταδίων ανάπτυξης της Ψυχολογίας, παρουσίαση
των σημαντικότερων ρευμάτων της σύγχρονης
Ψυχολογίας.
Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές:

το Σεμινάριο
Ποικίλλει αναλόγως
με το Εργαστήριο

Όλα τα υποχρεωτικά
των πρώτων δύο
χρόνων

Ποικίλλει αναλόγως
με το Σεμινάριο
Ποικίλλει αναλόγως
με το Εργαστήριο

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες για την
προσωπικότητα και στις θεωρίες που περιβάλλουν
την επιστήμη της προσωπικότητας.
Γνωστική Ψυχολογία Ι (Μάθηση – γλώσσα – σκέψη):
Εξέταση των βασικών θεωριών μάθησης, γλώσσας
και σκέψης, παρουσίαση των ερευνητικών
εργαλείων με έμφαση στην πειραματική μέθοδο.
Γνωστική Ψυχολογία ΙΙI (Μνήμη – κατηγοριοποίηση αναπαράσταση):
Εξέταση των διεργασιών μνήμης, παρουσίαση
βασικών θεωριών κατηγοριοποίησης, και
σύνδεση της κατηγοριοποίησης με την οργάνωση
πληροφοριών στη μνήμη.
Δεοντολογία στην Ψυχολογία:
Παρουσίαση ηθικών αρχών της επιστήμης της
ψυχολογίας, θέματα που αφορούν το κοινωνικό
πλαίσιο της έρευνας και της συλλογής δεδομένων,
νομικά και ηθικά ζητήματα στη διεξαγωγή της
ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής
αξιολόγησης.
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στις
Κοινωνικές Επιστήμες:

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες στη μεθοδολογία
(Μεταβλητές & Στατιστικοί Δείκτες, Κλίμακες
Μέτρησης), παρουσίαση μεθόδων συλλογής
ερευνητικών δεδομένων (Κλίμακες και Ψυχομετρικά
Εργαλεία) και βασικών ερευνητικών προσεγγίσεων.
Στατιστική Ι:
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στατιστικές
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην κοινωνική
έρευνα γενικότερα και στη ψυχολογία ειδικότερα.
Έμφαση σε 4 βασικές έννοιες: Συλλογή, Οργάνωση,
Παρουσίαση και Επεξήγηση δεδομένων.
Ψυχομετρία Ι (Βασικές Αρχές Μέτρησης και
Κατασκευής Ψυχολογικών Εργαλείων):
Εισαγωγή στις βασικές αρχές της ψυχομετρίας
(αξιοπιστία, εγκυρότητα), τρόποι ερμηνείας
βαθμολογιών από τεστ, έμφαση στον τρόπο
κατασκευής ψυχομετρικών εργαλείων.
Αναπτυξιακή (Εξελικτική) Ψυχολογία Ι
(Προγεννητική Ανάπτυξη έως Μέση Παιδική Ηλικία):
Παρουσίαση θεμάτων που αφορούν την
προγεννητική ανάπτυξη και γέννηση (π.χ. περίοδοι
προγεννητικής ανάπτυξης) την πρώτη βρεφική
ηλικία (π.χ. αντιληπτικο-κινητική ανάπτυξη)
καθώς και τη νηπιακή ηλικία (γλώσσα και σκέψη,
κοινωνική ανάπτυξη).
Εκπαιδευτική Ψυχολογία:
Παρουσίαση των βασικών θεωρητικών εννοιών
της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και της ερευνητικής
και πρακτικής εφαρμογής τους. Αναλύονται θέματα
όπως ο πολυδιάστατος ρόλος του εκπαιδευτικού
ψυχολόγου, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
προγραμμάτων ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης.
Αναπτυξιακή (Εξελικτική) Ψυχολογία ΙΙ (Εφηβεία
έως Ύστερη Ενήλικη Ζωή):
-- Το μάθημα θα καλύψει τη σχετική ιστορία,
τις θεωρίες, την έρευνα και τις μεθόδους της
Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, όπως επίσης θα εξετάσει
τα πεδία της σωματικής-κινητικής ανάπτυξης, της
γνωστικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και
της ανάπτυξης της προσωπικότητας από την εφηβεία
μέχρι το θάνατο. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να

διευκολύνει τους/τις φοιτητές-τριες να κατανοήσουν
τις πολυ-επίπεδες και πολυδιάστατες διαδικασίες
της δια βίου ανάπτυξης.
Σχολική Ψυχολογία I (Εισαγωγή στη Σχολική
Ψυχολογία):
Παρουσίαση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των
καθηκόντων του σχολικού ψυχολόγου.
Εισαγωγή στη Νευροβιολογία-Γενετική:
Εισαγωγή σε βασικές βιολογικές έννοιες και
λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, με
έμφαση σε θέματα που αφορούν την εξέλιξη,
την ανάπτυξη και την οργάνωση του ανθρώπινου
νευρικού συστήματος. Αναφορά στον ρόλο των
γενετικών παραγόντων στο νευρικό σύστημα και τη
συμπεριφορά.
Φυσιολογία Συμπεριφοράς Ι (Βασικές Αρχές και
Αισθητικά Συστήματα):
Εισαγωγή σε θέματα που αφορούν τις βιολογικές
βάσεις της συμπεριφοράς (π.χ., νευρώνας,
μεμβρανικά δυναμικά, αρχές αισθητήριων
μηχανισμών, όραση, ακοή, ισορροπία, γεύση και
όσφρηση, σωματαισθήσεις και πόνος).
Φυσιολογία της Συμπεριφοράς II (Κινητικά &
Ρυθμιστικά Συστήματα):
Εισαγωγή σε θέματα που αφορούν τις βιολογικές
βάσεις της συμπεριφοράς, έμφαση στους τρόπους με
τον οποίους το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστημα
επηρεάζουν την συμπεριφορά και στις συνέπειες της
δυσλειτουργία τους.
Νευροψυχολογία:
Ανασκόπηση δεξιοτήτων και συμπεριφορών που
αποτελούν το αντικείμενο της νευροψυχολογίας
(μνήμη, έκφραση και κατανόηση του λόγου, σκέψη
και εκτελεστική ικανότητα, αντίληψη του χώρου και
οπτικοκινητικός συντονισμός).
Κοινωνική Ψυχολογία Ι (Εισαγωγή στην Κοινωνική
Ψυχολογία):
Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και αντιπαραθέσεις
στην κοινωνική ψυχολογία. Παρουσίαση θεμάτων
όπως στάσεις, στερεότυπα και προκατάληψη,
κοινωνική επιρροή (συμμόρφωση και υπακοή),

διαομαδική συμπεριφορά.
Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ (Κοινωνική-Πειραματική
Ψυχολογία:
Παρουσίαση βασικών εννοιών και θεωριών της
Κοινωνικής Ψυχολογίας που αφορούν κυρίως
το άτομο και την κατασκευή της κοινωνικής
πραγματικότητας ως αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων
σε δύο τουλάχιστον επίπεδα ανάλυσης. Έμφαση σε
μελέτες που έχουν χρησιμοποιήσει την πειραματική
μέθοδο.
Συμβουλευτική Ψυχολογία:
Εισαγωγή στις βασικές αρχές και θεωρητικές
προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
Έμφαση σε θέματα εφαρμογής, όπως η σημασία της
συμβουλευτικής σχέσης, τα προσωπικά γνωρίσματα,
τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας.
Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων:
Εισαγωγή θεμάτων διάγνωσης, αξιολόγησης
και κατανόησης της παιδικής και εφηβικής
συμπεριφοράς και ψυχισμού, παρουσίαση
προβλημάτων και ειδικών περιπτώσεων
ψυχοπαθολογίας και πρόληψη προβλημάτων της
παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων:
Εισαγωγή σε βασικές έννοιες (ορισμός, κριτήρια,
αιτιολογία της αποκλίνουσας συμπεριφοράς,
κλινική συνέντευξη) ψυχοπαθολογίας ενηλίκων και
παρουσίαση βασικών διαταραχών (π.χ. αγχώδεις
διαταραχές, διαταραχές του συναισθήματος,
ψυχωτικές διαταραχές)
Ψυχολογία της Υγείας:
Οι φοιτητές εισάγονται στο ερευνητικό και
εφαρμοσμένο πεδίο της Ψυχολογίας της Υγείας.
Ειδικότεροι στόχοι είναι να κατανοήσουν την έννοια
της υγείας και της ασθένειας, τους ψυχοκοινωνικούς
παράγοντες που τις καθορίζουν και την μεταξύ τους
αλληλεπίδραση, την εφαρμογή προγραμμάτων
παρέμβασης σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο,
καθώς και τις ψυχοκοινωνικούς παραμέτρους και
επιπτώσεις της χρόνιας ασθένειας.

Επιλεγόμενα μαθήματα
(31 μαθήματα, 3 διδακτικές ώρες, 4 ECTS)
Επιστημολογία της Ψυχολογίας
Ψυχολογία των Συναισθημάτων
Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ: Οπτική Αντίληψη
Στατιστική ΙΙ
Ψυχομετρία ΙΙ: Βασικές Αρχές και Πρακτική
Εφαρμογή της Ψυχολογικής Αξιολόγησης
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στις
Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ: Συγγραφή Ακαδημαϊκής
Εργασίας
Σχολική Ψυχολογία ΙΙ: Ανάπτυξη & Διαταραχές
Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου
Συγκριτική Ψυχολογία
Βιοψυχολογία Ψυχικών Διαταραχών
Ψυχοφαρμακολογία του Εθισμού και των
Εξαρτησιογόνων Ουσιών
Νευροψυχοφαρμακολογία
Κλινική Νευροψυχολογία
Κλινική Νευροψυχολογία Νευροψυχιατρικών
Διαταραχών
Διαπολιτισμική Ψυχολογία
Κοινωνική Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων
Εγκληματολογία
Ζητήματα Ενδοοικογενειακής Βίας: Παραμέληση και
Κακοποίηση Ανηλίκων
Εγκληματολογική Ψυχολογία
Ειδικά Ζητήματα Εγκληματολογικής Ψυχολογίας
Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙΙ: Εφαρμοσμένη Κοινωνική
Ψυχολογία
Ψυχολογία Εργασίας
Ψυχολογία Υγείας: Κλινικές Εφαρμογές
Ψυχοθεραπευτικές Διαδικασίες
Κλινική Ψυχολογική Παρέμβαση στο Παιδί και τον
Έφηβο με Βαρύ και Χρόνιο Νόσημα
Ψυχοσωματικές & Σωματόμορφες Διαταραχές
Οικογένεια και Συστημική Σκέψη
Συμβουλευτική Γονέων
Σχολικός Εκφοβισμός και Θυματοποίηση
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Ψυχολογία της Τέχνης και της Δημιουργικότητας
Advanced Academic English

Σεμινάρια
(20 σεμινάρια, 3 διδακτικές ώρες, 6 ECTS)
Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας
Πολιτισμική - Ιστορική Ψυχολογία
Ο Ρόλος των Οπτικών Πλανών στην Αντίληψη
Σεμινάριο Γνωστικής-Πειραματικής Ψυχολογίας
Η Μέτρηση της Προσωπικότητας: Βασικές Αρχές και
Πρακτικές Εφαρμογές
Επιλόχεια (Μεταγεννητική) Κατάθλιψη: Επιπτώσεις
στην Ανάπτυξη των Παιδιών
Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας
Βρεφών και Παιδιών
Θέματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης
Βρεφών και Παιδιών
Η Ψυχολογία της Μέσης και της Τρίτης Ηλικίας
Βιοψυχολογία των Κινήτρων και των Συναισθημάτων
Ψυχοφαρμακολογία του Εθισμού
Κλινική Νευροεπιστήμη
Στρες: Σχέσεις Νευρικού – Ενδοκρινικού –
Ανοσοποιητικού Συστήματος
Κλινική Νευροψυχολογία της Σχιζοφρένειας και της
Διπολικής Διαταραχής
Ζητήματα Σωφρονιστικής Ψυχολογίας
Τεχνικές Συνέντευξης Ανηλίκων Μαρτύρων /
Θυμάτων Κακοποίησης από Φορείς του Συστήματος
Ποινικής Δικαιοσύνης
Συμβουλευτική Ζευγαριών
Η Θεραπευτική Σχέση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
Πόνος (Σωματικός - Ψυχικός): Ψυχαναλυτική
Προσέγγιση
Φυσικές Καταστροφές και Ψυχοκοινωνική
Παρέμβαση

Εργαστήρια
(15 εργαστήρια, 3 διδακτικές ώρες, 6 ECTS)
Εργαστηριακές Ασκήσεις στη Μνήμη και την
Αντίληψη
Εργαστηριακές Ασκήσεις στη Γλώσσα
Στατιστική με τη Χρήση του SPSS
Δημιουργία και Αξιολόγηση των Ψυχομετρικών
Χαρακτηριστικών ενός Ψυχολογικού Εργαλείου
Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών, Συγκέντρωσης
και Προσοχής σε Παιδιά
Εισαγωγή στην Κλινική Αξιολόγηση Μαθησιακών
Δυσκολιών και Συναισθηματικών Διαταραχών
Εισαγωγή στις Δεξιότητες Κλινικής Αξιολόγησης
Βασικές Τεχνικές & Μέθοδοι Έρευνας του Εγκεφάλου
και της Συμπεριφοράς
Κλινική Νευροψυχολογική Εκτίμηση Ενηλίκων:
Εκτελεστικές Λειτουργίες και Προσοχή
Kοινωνιοψυχολογικές Προσεγγίσεις του
Συναισθήματος
Προβολικές Δοκιμασίες: Το Τεστ των Κηλίδων
Μελάνης (Rorschach)-Ανάλυση Κλινικών
Περιπτώσεων Εκμάθηση Συμβουλευτικών
Δεξιοτήτων
Σχιζοφρένεια: Θετικά και Αρνητικά Συμπτώματα
Εργαστήριο Κοινοτικής Ψυχολογίας: Έρευνα και
Πράξη Γνωσιακές-Συμπεριφοριστικές Παρεμβάσεις
σε Προβλήματα Υγείας

Δυνατότητες χρηματοδότησης προπτυχιακών φοιτητών
Υποτροφίες, βραβεία για προπτυχιακούς φοιτητές σε επίπεδο Τμήματος/Σχολής/Ιδρύματος.
Κάθε τρία χρόνια είναι στη διάθεση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών η Υποτροφία
Αλεξάνδρου Καραβίτη που επιβραβεύει ένα/μία φοιτητή/τρια με εξαιρετική επίδοση στις
σπουδές του/της.
Κρατικές και άλλες χρηματοδοτήσεις: Στον προπτυχιακό φοιτητή χορηγούνται επίσης
υποτροφίες και βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) είτε λόγω επίδοσης
στις εισαγωγικές εξετάσεις είτε λόγω επίδοσης σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές
επίσης μπορούν να ενημερωθούν από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου για τις
υποτροφίες που θα μπορούσαν δυνητικά να τους αφορούν (βλ. και http://www.uoc.gr/
studies-at-uni/scolar-intro/gen-scolarships.html).
Αντίστοιχες πηγές πληροφοριών είναι φυσικά ο ιστότοπος του Γραφείου Διασύνδεσης της
Δ.Α.ΣΤΑ. (βλ. http://www.dasta.uoc.gr/career) και ο ιστότοπος του Τμήματος (βλ. http://
www.psychology.uoc.gr/awards-scholarships/vraviaypotrofies.html)

Γραμματέας:

Προσωπικό Γραμματείας:

Κουταλά Χρυσούλα

Κουγιτάκη Μαριάννα

Γραφείο A1.008, ισόγειο, κτίριο Α1
Τηλέφωνο: 28310-77522
E-mail: xkoutala@uoc.gr

Γραφείο A1.008, ισόγειο, κτίριο Α1
Τηλέφωνο: 28310-77579
E-mail: kougitaki@uoc.gr
E-mail Γραμματείας:

psychology_registry@uoc.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
(β) Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Προγράμματος /
Ιστότοπος
http://www.psychology.uoc.gr

