
ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 
                             
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
Αντιςτοιχία Σμημάτων - Δυνατότητεσ Μετεγγραφήσ ςε άλλα Σμήματα: 
Υπάρχει δυνατότθτα μετεγγραφισ ανάμεςα ςε άλλα 4 τμιματα τθσ ομάδασ : 
 
 

o ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 
o ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
o ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ 
o ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 
 
 

κοπόσ - Αντικείμενο πουδϊν:  Τα τμιματα Ψυχολογίασ καταρτίηουν, κεωρθτικά και πρακτικά, 

επιςτιμονεσ ικανοφσ να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ ψυχολογικισ γνϊςθσ και πρακτικισ ςε όλουσ 

τουσ κλάδουσ τθσ Επιςτιμθσ τθσ Ψυχολογίασ (Κλινικι, Κοινωνικι, Εκπαιδευτικι, Βιομθχανικι Ψυχολ. 

κ.ά.). Οι καταρτιηόμενοι ςτα Τμιματα αυτά Ψυχολόγοι αποκτοφν τισ αναγκαίεσ γνϊςεισ για να 

αντιμετωπίςουν ωσ επαγγελματίεσ τα πολυςφνκετα ψυχολογικά προβλιματα του ςφγχρονου ανκρϊπου. 

Επίςθσ,ςκοπόσ του Τμιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ για να διδάξουν μακιματα 

φιλοςοφίασ, παιδαγωγικισ, ψυχολογίασ, και να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο 

ςχολικισ ςυμβουλευτικισ και ψυχοπαιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ. 

 
                                                        



Οι ςπουδϋσ ςτο Σμόμα Ψυχολογύασ οδηγούν ςτη χορόγηςη πτυχύου αντύςτοιχου και ιςότιμου με τα 
υπόλοιπα Σμόματα Ψυχολογύασ των Α.Ε.Ι. Η ελϊχιςτη διϊρκεια ςπουδών του Σμόματοσ Ψυχολογύασ 
ορύζεται ςε  8 εξϊμηνα. Σα μαθόματα του Σμόματοσ  διακρύνονται ςε υποχρεωτικϊ και κατ’ επιλογό. 
 
 

Ενδεικτικά  Μαθήματα :  
Ειςαγωγή ςτην Ψυχολογία, Ειςαγωγή ςτην Παιδαγωγική,  Κοινωνική Ψυχολογία, Ιςτορία τησ Ψυχολογίασ, 
Ψυχολογία (Εξελικτική, Γνωςτική, Κοινωνική, Κλινική, χολική, Πειραματική, τησ Προςωπικότητασ, τησ 
Επικοινωνίασ, των Κινήτρων), Ψυχοπαθολογία (Παιδιϊν - Εφήβων, Ενηλίκων), Νευροψυχολογία, Θεωρίεσ 
προςωπικότητασ, Ψυχολογική Αξιολόγηςη, Ψυχαναλυτική κζψη, Εγκζφαλοσ και Ψυχή, Φιλοςοφία, 
Παιδαγωγική, τατιςτική . 
 

 

Εργαςτήρια:  
1. Πειραματικήσ Ψυχολογίασ,  
2. Ψυχολογικήσ υμβουλευτικήσ Φοιτητϊν,  
3. Ψυχομετρικό Εργαςτήριο 
 

Ιδιαύτερα ςημαντικό για την ικανοπούηςη των διδακτικών αλλϊ και των ερευνητικών αναγκών του 
Σμόματοσ, εύναι η λειτουργύα των Εργαςτηρύων. Η Ψυχολογικό Επιςτόμη εύναι εργαςτηριακό 
επιςτόμη υπό την ςτενό και υπό την ευρεύα ϋννοια. Σα ερευνητικϊ ερωτόματα και οι υποθϋςεισ που 
διαμορφώνονται με βϊςη τισ θεωρητικϋσ θϋςεισ (ό ακόμη και με την επιςόμανςη φαινομϋνων) περύ 
τησ φύςησ τησ ςχϋςησ “Οργανιςμού” και “Περιβϊλλοντοσ” ό “Πλαιςύου” δοκιμϊζονται με τα διϊφορα 
υποδεύγματα και “εργαλεύα” τησ επιςτημονικόσ μεθόδου, δηλαδό, με την “παρϋμβαςη” του 
ψυχολόγου ερευνητό. Σο 35% των υποχρεωτικών μαθημϊτων εύναι μαθόματα εργαςτηριακών 
αςκόςεων και μεθοδολογύασ επιςτημονικόσ ϋρευνασ ςτην Ψυχολογύα. Αλλϊ και το περιεχόμενο των 
υπολούπων μαθημϊτων (η λεγόμενη “ύλη”) αποτελεύται κυρύωσ από ςειρϊ ϊρθρων δημοςιευμϋνων 
επιςτημονικών ερευνών. 
 
 



 

Μεταπτυχιακζσ πουδζσ 
   Παν/μιο Αθήνασ 

• 1. Σχολικι Ψυχολογία 

• 2. Κλινικι Ψυχολογία 

• 3. Θεωρία και Πράξθ τθσ Διδαςκαλίασ και τθσ Αξιολόγθςθσ 

• 4. Συμβουλευτικι και Επαγγελματικό Προςανατολιςμό 

• 5. Συςτθματικι Φιλοςοφία 

• 6. Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ 

 

  Παν/μιο Θεςςαλονίκησ 

• 1. Κοινωνικι και Κλινικι Ψυχολογία 

• 2. Κοινωνικι και Κλινικι Ψυχολογία των Εξαρτιςεων 

• 3. Σχολικι και Εξελικτικι Ψυχολογία 

• 4. Γνωςτικι Ψυχολογία 

 
  Παν/μιο Κρήτησ 

• 1. Κλινικι Ψυχολογία 

 
  Πάντειο Αθηνϊν 

• 1. Οργανωτικι και Οικονομικι Ψυχολογία 

 
 

 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

 

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Οι απόφοιτοι του τμιματοσ μποροφν να απαςχολθκοφν: 

 Στο δθμόςιο τομζα και ςε φορείσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

 Σε μεςαίεσ και μεγάλεσ ιδιωτικζσ εταιρίεσ όπου προβλζπεται κζςθ ψυχολόγου. 

 Σε ψυχιατρικζσ κλινικζσ, ωσ κλινικοί ψυχολόγοι.  

 Σε επιχειριςεισ με μεγάλο αρικμό προςωπικοφ, ωσ ψυχολόγοι τθσ εργαςίασ.  

 Σε γραφεία πολιτικϊν δθμοςκοπιςεων, ωσ πολιτικοί ψυχολόγοι.  

 Σε εταιρίεσ διαφιμιςθσ και μάρκετινγκ, ωσ κοινωνικοί ψυχολόγοι. 

  Σε ιδιωτικά εκπαιδευτιρια, ωσ ςχολικοί ψυχολόγοι.  

 Σε γραφεία παροχισ ψυχολογικϊν ςυμβουλϊν.  

 Σε βιομθχανικζσ μονάδεσ και επιχειριςεισ. 

 Σε ερευνθτικά κζντρα.  

 Σε κεραπευτικζσ κοινότθτεσ απεξάρτθςθσ τοξικοεξαρτθμζνων ατόμων, κζντρα αποκατάςταςθσ 
αναπιρων, ωσ κλινικοί ψυχολόγοι. 

 Σε ψυχιατρικζσ κλινικζσ. 

 Σε ςχολεία και οικοτροφεία. 

 Ωσ Ελεφκεροι επαγγελματίεσ ςε δικό τουσ γραφείο 

 

 

ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑ: http://www.psych.uoa.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: http://www.biol.uoa.gr/ 
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