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ΠΠΡΡΟΟΚΚΛΛΗΗΗΗ  ΤΤΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΣΣΗΗΣΣΩΩΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΜΜΕΕΣΣΑΑΠΠΣΣΤΤΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΤΤΔΔΩΩΝΝ  ΨΨΤΤΧΧΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

 
Σο Σμιμα Ψυχολογίασ τθσ χολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν και Ψυχολογίασ του Παντείου 
Πανεπιςτθμίου ανακοινϊνει τθν οργάνωςθ και λειτουργία από το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015 
του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..) με τίτλο:  «Ψυχολογία» ςφμφωνα με το 
ΦΕΚ υπ’ αρ. 2318/28-8-2014, τ. Βϋ. 

τόχοσ του ΠΜ είναι θ επζκταςθ, αξιοποίθςθ και εμβάκυνςθ τθσ κεωρθτικισ και ερευνθτικισ 
δραςτθριότθτασ, που αναπτφςςεται ςε προπτυχιακό επίπεδο. Η αξιοποίθςθ τθσ 
δραςτθριότθτασ αυτισ, μζςω τθσ εκπαίδευςθσ φοιτθτϊν ςε μεταπτυχιακό επίπεδο φιλοδοξεί 
να προςφζρει ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα δθμιουργικοφσ και αυτόνομουσ ερευνθτζσ 
ταυτόχρονα δε και αποτελεςματικοφσ επαγγελματίεσ ςτο χϊρο των εφαρμογϊν. 

Σο ΠΜ απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε) ςτθν «Ψυχολογία» (Master’s 
Degree in Psychology) με τισ παρακάτω κατευκφνςεισ. 

Α. «Κοινωνική Ψυχολογία των υγκροφςεων» (Social Psychology of Conflicts): 
Η φγκρουςθ αποτελεί κομβικό ηιτθμα τθσ κοινωνικισ ψυχολογίασ τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο 
όςο και ςε επίπεδο κοινωνικισ και πολιτικισ παρζμβαςθσ.  
τόχοσ τθσ κατεφκυνςθσ είναι θ εκπαίδευςθ ςτισ κεωρθτικζσ, μεκοδολογικζσ και πρακτικζσ 
προςεγγίςεισ των υγκροφςεων ςε διαφορετικά επίπεδα ανάλυςθσ (π.χ. ενδο-ατομικζσ 
ςυγκροφςεισ και ταυτότθτεσ, διαπροςωπικζσ ςυγκροφςεισ, διομαδικζσ ςυγκροφςεισ, 
ςυγκροφςεισ κοινωνικϊν κζςεων και ςυγκροφςεισ ςε επίπεδο πεποικιςεων και ιδεολογίασ). Η 
κεωρθτικι εναςχόλθςθ και θ ερευνθτικι πρακτικι ςε κζματα ςυγκροφςεων ςτα πλαίςια τθσ 
κοινωνικισ ψυχολογίασ επιτρζπει τθ μελζτθ τθσ κοινωνικισ ςτακερότθτασ και μεταβολισ 
κακϊσ και τθσ καινοτομίασ.  Οι γνϊςεισ που αποκτοφν οι φοιτθτζσ/τριεσ τθσ κατεφκυνςθσ τοφσ 
δίνουν τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςουν τόςο ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ ςτθν κοινωνικι ψυχολογία 
όςο και ςτθ διαχείριςθ και επίλυςθ ςυγκροφςεων ςε πολλά πεδία τθσ κοινωνικισ ηωισ (για 
παράδειγμα κοινωνικι επιρροι και επικοινωνία, διαπραγματεφςεισ, διομαδικζσ ςχζςεισ ςε 
πολυπολιτιςμικά περιβάλλοντα, διαχείριςθ διαπροςωπικϊν ςυγκροφςεων).   
 
Β.«Θετική Ψυχολογία: Εφαρμογζσ υμβουλευτικήσ» (Positive Psychology: Applications in 
consulting): 
Αυτι θ κατεφκυνςθ ςυνδυάηει τισ αρχζσ τθσ Θετικισ Ψυχολογίασ με τθν κεωρία 
πολυπλοκότθτασ και κοινωνικϊν δικτφων. Η ζμφαςθ τθσ Θετικισ Ψυχολογίασ ςτθν ανάπτυξθ 
των ταλζντων, κλίςεων, δυνατοτιτων και δυναμικϊν εντάςςεται ςτο πλαίςιο των κοινωνικϊν 
δικτφων και ςτθν αλλθλοεπίδραςθ ατόμου και κοινωνίασ. ’ αυτό το εννοιολογικό πλαίςιο, 
παρουςιάηονται τα κεωρθτικά μοντζλα, οι ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ, τα ευριματα και οι 
εφαρμογζσ ςτο χϊρο τθσ ςυμβουλευτικισ. τόχοσ τθσ κατεφκυνςθσ είναι θ εκπαίδευςθ ςτισ 
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κεωρθτικζσ και μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ ςτα παραπάνω πεδία μζςα από τθν εμβάκυνςθ 
ςτθ βιβλιογραφία και τθ διεξαγωγι ζρευνασ, με ζμφαςθ ςτθ ςυμβουλευτικι.  Η κατεφκυνςθ 
δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ να ςυνεχίςουν ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ ι να 
αςχολθκοφν με παρεμβάςεισ και επαγγελματικζσ εφαρμογζσ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα ςε 
ατομικό, διαπροςωπικό, ομαδικό και διομαδικό πεδίο. 
 
Γ.«Σαυτότητα και Διαπροςωπικζσ χζςεισ» (Identity and Interpersonal Relationships): 
Η αντίλθψθ εαυτοφ και θ ταυτότθτα των ατόμων διαμορφϊνεται μζςα από τισ διαπροςωπικζσ 
ςχζςεισ, τθν υπαγωγι ςε κοινωνικζσ ομάδεσ, κακϊσ και τθν άμεςθ, ζμμεςθ, νοερι και 
ςυμβολικι επίδραςθ του κοινωνικοφ πλαιςίου. τόχοσ τθσ κατεφκυνςθσ είναι θ εκπαίδευςθ 
ςτισ κεωρθτικζσ και μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ ςτα πεδία του εαυτοφ, τθσ ταυτότθτασ και 
των διαπροςωπικϊν ςχζςεων μζςα από τθν εμβάκυνςθ ςτθ βιβλιογραφία και τθν διεξαγωγι 
ζρευνασ.  Ο κεωρθτικόσ και μεκοδολογικόσ εξοπλιςμόσ που αποκτοφν οι φοιτθτζσ/τριεσ τθσ 
κατεφκυνςθσ τοφσ δίνει τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςουν ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ ι να αςχολθκοφν 
με παρεμβάςεισ και επαγγελματικζσ εφαρμογζσ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα ςε ατομικό, 
διαπροςωπικό, ομαδικό και διομαδικό πεδίο. 

 
Δ.«Εφαρμοςμζνη Γνωςτική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (Applied Cognitive and 
Developmental Psychology):  
Οι τομείσ τθσ Γνωςτικισ και τθσ Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ ανικουν παραδοςιακά ςτα κλαςικά 
κεωρθτικά αντικείμενα τθσ ψυχολογικισ επιςτιμθσ.  Σα τελευταία χρόνια παρατθρείται 
διεκνϊσ ηωθρό ενδιαφζρον για τα παραπάνω αντικείμενα, το οποίο εκφράηεται τόςο ςτο πεδίο 
τθσ ζρευνασ όςο και ςτων εφαρμογϊν. τόχοσ τθσ κατεφκυνςθσ είναι θ εκπαίδευςθ ςτισ 
κεωρθτικζσ, μεκοδολογικζσ και πρακτικζσ προςεγγίςεισ του γνωςτικοφ και αναπτυξιακοφ 
τομζα, με ζμφαςθ ςτισ τελευταίεσ, δθλαδι ςτισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ ςτο πεδίο.  Οι 
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ που αποκτοφν οι φοιτθτζσ/τριεσ τθσ κατεφκυνςθσ τοφσ δίνει τθ 
δυνατότθτα να ςυνεχίςουν ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ και των επαγγελματικϊν εφαρμογϊν που 
προκφπτουν από αυτιν. 

 
O/η κάθε υποψήφιοσ/α μεταπτυχιακόσ/ή φοιτητήσ/τρια μπορεί να δηλϊςει μία μόνο 
κατεφθυνςη κατά την υποβολή τησ αίτηςήσ του/τησ. 

 
Η χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε., ορίηεται ςε τρία (3) εξάμθνα.  
 

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

1. το ΠΜ ειςάγονται κατ’ ανϊτατο όριο είκοςι τζςςερα (24) άτομα. Κάκε υποψιφιοσ/α, 
δικαιοφται να υποβάλει αίτθςθ αποκλειςτικά ςε μία κατεφκυνςθ.  

2. Ανά κατεφκυνςθ μποροφν να ειςαχκοφν, κατ’ ανϊτατο όριο 6 άτομα. 

3. Οι κατθγορίεσ των πτυχιοφχων που γίνονται δεκτζσ ςτο ΠΜ ορίηονται ανά ωσ εξισ:  
Απόφοιτοι των Τμημάτων τησ ημεδαπήσ, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτον ςχετικό κατάλογο 
που ακολουθεί, και αναγνωριςμζνων ομοταγών ιδρυμάτων τησ αλλοδαπήσ αντίςτοιχων 
με αυτά. 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
(ΑΘΗΝΑ) 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
(ΑΘΗΝΑ) 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) 
ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ 
ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΣΡΑ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) 

ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΡΟΔΟ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΒΟΛΟ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΝΣΕΙΟ) 
ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΟΡΙΑ 
(ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 
ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 
ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ 
ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ) 

ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ΡΕΘΤΜΝΟ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΡΟΔΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΑΘΗΝΑ) ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΠΑΣΡΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ΡΕΘΤΜΝΟ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 
ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ 
(ΚΟΡΙΝΘΟ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 
(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) – ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 
(ΚΟΜΟΣΗΝΗ) – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
(ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ: 1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ, 2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ) 

ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
(ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΦΙΛΟΟΦΙΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 
(ΑΘΗΝΑ) 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΦΙΛΟΟΦΙΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
(ΡΕΘΤΜΝΟ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 
ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ 

 
4. Η επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν προκφπτει από μοριοδότθςθ που γίνεται με 

ςυνεκτίμθςθ των παρακάτω τριϊν κριτθρίων: 

Α. Ακαδημαϊκά προςόντα (30%) 
i. ςυνάφεια πτυχίου με το γνωςτικό αντικείμενο του ΠΜ 

ii. γενικόσ βακμόσ πτυχίου 
iii. αναλυτικι βακμολογία από τθν οποία να φαίνονται οι επιδόςεισ ςτα προπτυχιακά 

μακιματα που είναι ςχετικά με το γνωςτικό αντικείμενο του  ΠΜ 
iv. αν υπάρχει, πτυχιακι εργαςία 



 
5 

v. πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ ι Γαλλικισ Γλϊςςασ ι ζμμεςθ τεκμθρίωςθ (π.χ. 
International Baccalaureate, απολυτιριο αγγλόφωνθσ ι γαλλόφωνθσ μζςθσ 
εκπαίδευςθσ, αγγλόφωνο ι γαλλόφωνο βαςικό πτυχίο, ι πτυχίο μεταπτυχιακοφ 
επιπζδου) 

Β. Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία (50%) 
i. ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςυναφισ με το γνωςτικό αντικείμενο του ΠΜ 

(δθμοςιεφςεισ, παρουςιάςεισ ςυνεδρίων, ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα 
κ.λπ.) 

ii. επαγγελματικι εμπειρία (αμειβόμενθ ι/και εκελοντικι) 
iii. πρόταςθ εκπόνθςθσ ερευνθτικισ εργαςίασ 

Γ. Προςωπική ςυνζντευξη και υποςτηρικτικό υλικό (20%) 
i. δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ, εκ των οποίων μία από μζλοσ ΔΕΠ (Διδακτικό 

Επιςτθμονικό Προςωπικό Α.Ε.Ι.) που γνωρίηει τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ του/τθσ 
υποψιφιου/ασ 

ii. γραπτι διλωςθ των προκζςεων και των κινιτρων για τθν παρακολοφκθςθ του 
ΠΜ 

iii. προφορικι υποςτιριξθ τθσ υποψθφιότθτασ  
 
ΙΙ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
Οι πτυχιοφχοι που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για το ΠΜ 
καλοφνται να κατακζςουν ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ Ψυχολογίασ τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά: 

1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ  
2. Φωτοτυπία τθσ ταυτότθτασ 
3. Μία (1) φωτογραφία μεγζκουσ ταυτότθτασ 
4. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα 
5. Αντίγραφο πτυχίου ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία από το ΔΟΑΣΑΠ (εάν το πτυχίο είναι από 

τθν αλλοδαπι). ε περίπτωςθ που υποψιφιοσ/α δεν ζχει αναγορευκεί πτυχιοφχοσ 
μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν υποχρεοφται να κατακζςει 
βεβαίωςθ τθσ αντίςτοιχθσ Γραμματείασ του Σμιματόσ του/τθσ για τθν περάτωςθ των 
ςπουδϊν του/τθσ 

6. Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν 
7. Πιςτοποίθςθ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ ι τθσ γαλλικισ γλϊςςασ. Η γλωςςομάκεια να 

περιγράφεται ρθτά ωσ επιπζδου C2  ι Γ2, ι το επίπεδο  αυτό να προκφπτει από τθ 
βακμολογικι επίδοςθ του υποψθφίου ςτισ ςχετικζσ εξετάςεισ γλωςςομάκειασ. Επίςθσ, 
είναι αποδεκτι θ ζμμεςθ τεκμθρίωςθ γλωςςομάκειασ (π.χ. International 
Baccalaureate, απολυτιριο αγγλόφωνθσ ι γαλλόφωνθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ, 
αγγλόφωνο ι γαλλόφωνο βαςικό πτυχίο, ι πτυχίο μεταπτυχιακοφ επιπζδου). 

8. Πτυχιακι εργαςία (εφόςον υπάρχει) 
9. Πρόταςθ εκπόνθςθσ ερευνθτικισ εργαςίασ (project): κείμενο 1000 λζξεων με ενδεικτικι 

βιβλιογραφία το οποίο να περιγράφει το γενικό ερευνθτικό ενδιαφζρον του/τθσ 
υποψιφιου/ασ, το κεωρθτικό πλαίςιο, τα μεκοδολογικά εργαλεία που ςχεδιάηει να 
χρθςιμοποιιςει και τθ κεωρθτικι ι/και πρακτικι ςθμαςία τθσ ζρευνάσ του/τθσ 

10. φντομθ ζκκεςθ (ζωσ μιάμιςθ ςελίδα) των προκζςεων και των κινιτρων για τθν 
παρακολοφκθςθ του ΠΜ: κείμενο το οποίο να περιγράφει για ποιουσ λόγουσ (κίνθτρα, 
ςτόχοι, επιςτθμονικά και επαγγελματικά ενδιαφζροντα) ο/θ υποψιφιοσ/α επικυμεί να 
πραγματοποιιςει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο του 
ΠΜ 

11. υναφι με το αντικείμενο του ΠΜ αντίγραφα επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων και 



 
6 

ερευνθτικϊν εκκζςεων, βεβαιϊςεισ ανακοινϊςεων ςε ςυνζδρια, βεβαιϊςεισ 
επαγγελματικισ εμπειρίασ (εφόςον υπάρχουν) 

12. Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εκ των οποίων τουλάχιςτον μία 
από μζλοσ ΔΕΠ (Διδακτικό Επιςτθμονικό Προςωπικό – Α.Ε.Ι.) που γνωρίηει τθν 
ακαδθμαϊκι επίδοςθ του/τθσ υποψιφιου/ ασ 

 
ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΙΣΗΕΩΝ: 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προςζλκουν το χρονικό διάςτθμα από 15 Μαρτίου  ζωσ και 5 
Ιουλίου 2016, κάκε Σρίτθ 10.00-13.00, ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ Ψυχολογίασ για τθν 
κατάκεςθ τθσ αίτθςισ τουσ, ςυνοδευόμενθσ από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 

 
IV. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΕΝΣΑΕΩΝ: 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν ζνςταςθ επί των αποτελεςμάτων επιλογισ, πζντε 
(5) Εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθ δθμοςιοποίθςι τουσ.  
 

Από τη Γραμματεία του Τμήματοσ 
 

 

 

  


