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Το πρόγραμμα BSc (Hons) Psychology είναι ένα
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τριετούς διάρκειας που
παρέχει την απαραίτητη γνώση σε όλους τους τομείς της
Επιστήμης της Ψυχολογίας. Εάν σε γοητεύει η ανθρώπινη
συμπεριφορά και αναρωτιέσαι γιατί οι άνθρωποι σκέφτονται,
δρουν, αντιδρούν και αλληλοεπιδρούν με κάποιους
συγκεκριμένους τρόπους, τότε το BSc (Hons) Psychology,
αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις σπουδές σου!
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης θα λάβεις γνώσεις σχετικά με
διάφορα επιστημονικά πεδία της Ψυχολογίας. Θα γνωρίσεις
τόσο τα βιολογικά όσο και τα κοινωνικά θεμέλια της
ανθρώπινης συμπεριφοράς και θα έρθεις σε επαφή με την
έρευνα στην Ψυχολογία και την πρακτική της άσκηση.

Στόχος του προγράμματος BSc (Hons) Psychology είναι να σου προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντάς σου άρτια
θεωρητική, ερευνητική και πρακτική εκπαίδευση στην Ψυχολογία, η οποία θα σου επιτρέψει να συμμετάσχεις στην ανάπτυξη της
ψυχολογικής γνώσης ώστε να έχεις τις βάσεις για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία προσφέροντάς σου ολοκληρωμένη
εκπαίδευση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας.

Περιγραφή

Στόχοι του Προγράμματος
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Γιατί να επιλέξεις το BSc (Hons) Psychology στο IST

Γιατί το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών οδηγεί σε δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Γιατί το πρόγραμμα είναι, επίσης, αναγνωρισμένο από τη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία (BPS) 
Γιατί ως φοιτητής του τμήματος Ψυχολογίας στο IST, θα έχεις τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια των σπουδών σου να
παρακολουθήσεις, παράλληλα, σεμινάρια που θα ενδυναμώσουν περαιτέρω τις προσωπικές σου δεξιότητες
Γιατί θα έχεις την ευκαιρία να συνεργαστείς με καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου μαθαίνοντας όλη την πρακτική διαδικασία
(know-how) με την οποία ο κλάδος της Ψυχολογίας βρίσκει εφαρμογή στην σύγχρονη αγορά εργασίας. 
Γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα σου δίνει την ευκαιρία να εστιάσεις στην επιστημονική φύση της ψυχολογίας και να εξοικειωθείς με
συγκεκριμένες ενότητες που σχετίζονται με την κοινωνική ψυχολογία, την αναπτυξιακή ψυχολογία, τις ατομικές διαφορές, τη γνωστική
ψυχολογία κλπ 
Γιατί θα καλλιεργήσεις τις στατιστικές και ερευνητικές σου δεξιότητες μέσω τακτικών εργαστηριακών πρακτικών καθώς και μέσω role-
playing αλλά και πραγματικών case studies.
Γιατί το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο με τρόπο που σου εξασφαλίζει την άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική
εκπαίδευσή σου στην Ψυχολογία και σε οδηγεί σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Γιατί το πρόγραμμα προσφέρεται με ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης.



Ως Απόφοιτος του προγράμματος BSc (Hons) Psychology μπορείς να δραστηριοποιηθείς στον χώρο της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας υγείας αλλά και δραστηριοποιηθείς ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας το δικό σου γραφείο. Μπορείς, επίσης, να
απασχοληθείς σε εταιρείες Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε φορείς που σχετίζονται με την υποστήριξη και τη θεραπεία, όπως πχ. μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς κ.α.
Οι σπουδές σου στο πρόγραμμα BSc (Hons) Psychology του IST, σου δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσεις άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος μέσω της διαδικασίας που ορίζει ο ΑTEΕN. 

Επαγγελματικές Προοπτικές
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Σε Ποιους Απευθύνεται

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Psychology
απευθύνεται σε απόφοιτους Λυκείου που επιθυμούν
να σταδιοδρομήσουν στον χώρο της Ψυχολογίας
αλλά και σε εργαζόμενους ή φοιτητές άλλων
ειδικοτήτων.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική
παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα
μέσω σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, για
έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης
συνδυάζοντας, για όσους το επιθυμούν, τη δια
ζώσης με την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Συνέχιση Σπουδών

Το πτυχίο του προγράμματος BSc (Hons)
Psychology παρέχει τη δυνατότητα συνέχισης των
σπουδών σου σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα αποδοχής στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επαγγελματικής
Εξειδίκευσης με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΓΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (Αξιολογική
Συμβουλευτική)» που προσφέρεται αποκλειστικά
στο IST College με την Αιγίδα της Ελληνικής
Εταιρίας Προαγωγής Ψυχιατρικής και Συναφών
Επιστημών (ΕΛΕΨΥΣΕΠ) και σε συνεργασία με το
California Metropolitan University. 
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Τρόποι Παρακολούθησης
Το πρόγραμμα προσφέρεται με: 
Φυσική Παρουσία σε προγραμματισμένα τμήματα στις εγκαταστάσεις μας - Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό “Συγγρού – Φιξ”) αλλά
δίνεται η δυνατότητα μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας να παρακολουθείς τα μαθήματα on demand, στο δικό σου
χρόνο και τόπο, συνδυάζοντας τη φυσική παρουσία και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

1o Έτος  
          
Semester 1                                                                 Semester 2
Fundamental Psychology                                           Introduction to Data Analysis
An Introduction to Research Design                           Essential Psychology
Study Skills for Psychology                                         Scientific Writing & Communication

2ο Έτος

Semester 1                                                                 Semester 2
Developmental Psychology                                        Cognitive Psychology
Biological Psychology                                                 Individual Differences
Intermediate Research Methods                                 Advanced Research Design

3ο Έτος

Semester 1                                                                 Semester 2
Social Psychology                                                       Clinical Psychology
Health Psychology.                                                      Forensic Psychology
Research Project                                                         Research Project

 



1ο Έτος - Semester A

Study Skills for Psychology

Σκοπός του μαθήματος είναι να σε ενθαρρύνει να αναπτύξεις τις απαραίτητες δεξιότητες για την εις βάθος μελέτη της Ψυχολογίας
καθώς και τη μελέτη των βασικών τρόπων έρευνας στον συγκεκριμένο κλάδο. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είσαι σε θέση να
αναγνωρίζεις το πρωτότυπο και αρχικό υλικό και να εξηγείς εμπεριστατωμένα τη σχέση μεταξύ θεωρίας και στοιχείων. Επίσης, θα
αποκτήσεις την ικανότητα να αναγνωρίζεις την προκατάληψη οποιασδήποτε μορφής (εθνοκεντρισμός, φύλο, ερευνητής), θα
κατανοήσεις σε βάθος την εφαρμοσμένη φύση της ψυχολογίας αλλά και των βασικών συζητήσεων επάνω στην ψυχολογία - η
ψυχολογία ως επιστήμη, η φύση, η ελεύθερη βούληση / ντετερμινισμός, ο ανταγωνισμός κ.λπ. Τέλος θα εμπλακείς στον σχεδιασμό της
προσωπικής ανάπτυξης.

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 
•      Δεξιότητες λήψης σημειώσεων 
•      Σχεδιασμός μιας εργασίας και χρήση πόρων της βιβλιοθήκης, διαδικτύου
•      Χρήση αναφορών Moodle σε στυλ APA 
•      Αποφυγή λογοκλοπής και διαχείριση χρόνου 
•      Μάθηση από ανατροφοδότηση
•      Ομαδικές και ατομικές δεξιότητες παρουσίασης και εργασίας
•      Κατασκευή ενός επιχειρήματος 
•      Ανάγνωση πρωτότυπου υλικού πηγής στην ψυχολογία 
•      Αξιολόγηση θεωρίας και της έρευνας στην ψυχολογία 
•      Η σχέση μεταξύ θεωρίας και αποδεικτικών στοιχείων 
•      Προσδιορισμός της προκατάληψης στη θεωρία και τα αποδεικτικά στοιχεία (ερευνητής, πολιτιστικός, φύλο κ.λπ.)

An Introduction to Research Design

Σκοπός του μαθήματος είναι να σε εισαγάγει στη φύση, στη φιλοσοφία και στο πεδίο των ερευνητικών μεθόδων στην ψυχολογία.
Επίσης, σε ενθαρρύνει να αποκτήσεις ένα βασικό επίπεδο γνώσεων και κατανόησης της ερευνητικής διαδικασίας και των μεθόδων και
θέτει τις βάσεις για την εισαγωγή στην στατιστική ανάλυση και την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων. Στο τέλος του μαθήματος, θα είσαι
σε θέση να εκτιμήσεις τη διαφορά μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, να συζητάς ηθικά θέματα που ενέχει η ψυχολογική έρευνα,
να εξηγείς την ερευνητική διαδικασία, να περιγράφεις μεθόδους συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην ψυχολογική έρευνα,
να αναγνωρίζεις τα στοιχεία μια ερευνητικής έκθεσης καθώς και να εφαρμόζεις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων.

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 
•      Ο ρόλος της έρευνας στην ψυχολογία
•      Εισαγωγή στην κριτική αξιολόγηση
•      Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι
•      Ορισμός προβλήματος και σχηματισμός υπόθεσης
•      Παραγωγή ερευνητικών εκθέσεων (συμπεριλαμβανομένου ομαδικού ερευνητικού έργου)
•      Δεοντολογία
•      Εισαγωγή στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του SPSS)
•      Διερευνητική ανάλυση δεδομένων
•      Στατιστικά συμπεράσματα σε παραμετρικά και μη παραμετρικά δεδομένα που διερευνούν τις διαφορές

Ανάλυση Μαθημάτων
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Ιστορικές και θεωρητικές προοπτικές στην ψυχολογία.
Βασικές συζητήσεις στην ψυχολογία π.χ. φύση-καλλιέργεια, ελεύθερος-ντετερμινισμός.
Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία.
Εισαγωγή στη γνωστική ψυχολογία

Εκμάθηση συστήματος αναφορών APA
Δεξιότητες παρουσίασης
Σύνταξη ερευνητικής έκθεσης για την Ψυχολογία
Ανάγνωση πρωτότυπου αρχικού υλικού στην ψυχολογία
Κατασκευή ενός επιχειρήματος
Ακαδημαϊκή γραφή για διαφορετικά ακροατήρια
Παρουσίαση, ακαδημαϊκά, για διαφορετικά ακροατήρια

Fundamental Psychology

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια περιγραφή των παραδοσιακών και σύγχρονων ψυχολογικών θεωριών μέσω της εξέτασης
της ιστορικής τους εξέλιξης και των βασικών θεωρητικών προοπτικών. Στο τέλος του μαθήματος θα είσαι σε θέση να περιγράφεις την
ιστορική εξέλιξη της ψυχολογίας, να αξιολογείς τις κύριες προοπτικές και προσεγγίσεις στη σύγχρονη ψυχολογία, να συσχετίζεις
βασικές έννοιες, θεωρίες, αντιπαραθέσεις, ζητήματα και συζητήσεις στην ψυχολογία, σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 

1ο Έτος – Semester B

Scientific writing and communication

Το συγκεκριμένο μάθημα συνδέεται με το μάθημα Study skills for Psychology και σου δίνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να
αναπτύξεις τις ακαδημαϊκές σου δεξιότητες σε επίπεδο γραφής και παρουσίασης. Παράλληλα, θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις την
κριτική σου σκέψη, ώστε να χρησιμοποιείς με αποτελεσματικό τρόπο τις παραπομπές αλλά και να μπορείς να μελετάς βασιζόμενος
στην ανατροφοδότηση που θα λαμβάνεις. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είσαι σε θέση να παρουσιάζεις τα αποτελέσματα
της έρευνας με διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας πχ. παρουσίαση, reports, posters, κτλ, σε διαφορετικά ακροατήρια. Επίσης, θα
μάθεις πως να δημιουργείς σωστά δομημένα επιχειρήματα χρησιμοποιώντας αποδεικτικά στοιχεία από την επιστημονική
βιβλιογραφία. Τέλος, θα αναπτύξεις δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με τη συνεργασία και τον σχεδιασμό ως μέλος μιας ομάδας
καθώς και την ουσιαστική επικοινωνία.

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 

Ανάλυση Μαθημάτων

BSc (Hons) Psychology



Θεωρία πιθανότητας
Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι
Ορισμός προβλήματος και σχηματισμός υπόθεσης
Αξιοπιστία και εγκυρότητα (κλίμακες)
Στατιστικό συμπέρασμα σε παραμετρικές και μη παραμετρικές σχέσεις διερεύνησης δεδομένων
Ανάπτυξη, εφαρμογή και έκθεση έρευνας παρατήρησης
Ανάπτυξη, εφαρμογή και αναφορά ερευνών και πειράματος
SPSS και ανάλυση δεδομένων

Επιστημονική φύση της ψυχολογίας, συμπεριλαμβανομένης της προκατάληψης
Εισαγωγή στη βιολογική ψυχολογία
Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία
Εισαγωγή στις ατομικές διαφορές

An Introduction to Data Analysis

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσεις σε βάθος τη φύση και το πεδίο των ερευνητικών μεθόδων στην ψυχολογία, να μάθεις να
αξιοποιείς τις γνώσεις σου σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση της ψυχολογίας που εισήχθη στο μάθημα Εισαγωγή
στον Σχεδιασμό της Έρευνας. Στο τέλος του μαθήματος, θα είσαι σε θέση να εκτιμήσεις τη διαφορά μεταξύ της έρευνας, άλλων
στοιχείων και της ανάγκης για πρακτική, βάσει αποδεικτικών στοιχείων, να συζητάς τα ηθικά ζητήματα που είναι εγγενή στην έρευνα,
να δημιουργείς μια ερευνητική έκθεση, να προσδιορίζεις και να εφαρμόζεις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων
που χρησιμοποιούνται στην ψυχολογική έρευνα, να εφαρμόζεις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και να εξηγείς τα πλεονεκτήματα και
τους περιορισμούς των επιλεγμένων ερευνητικών προσεγγίσεων ψυχολογίας: π.χ. πείραμα, έρευνα και παρατήρηση.

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 

Essential Psychology

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα να εξοικειωθείς με τις παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες ψυχολογίας μέσω της
εξέτασης της ιστορικής εξέλιξής της και των βασικών θεωρητικών προοπτικών. Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα είσαι σε θέση να
συζητάς και να επεξηγείς τη φύση των επιλεγμένων βασικών θεωριών και της έρευνας σε σχέση με την κοινωνική ψυχολογία, τη
βιολογική ψυχολογία και τις ατομικές διαφορές. Επίσης, θα είσαι σε θέση να προσδιορίζεις τις βασικές θεωρίες και την έρευνα στην
ψυχολογία σε σχέση με επιλεγμένα ζητήματα και σε σχέση με τη μεθοδολογία και τις στατιστικές της έρευνας.

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 

Ανάλυση Μαθημάτων
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Τι είναι η αναπτυξιακή ψυχολογία;
Θεωρίες και συζητήσεις στην αναπτυξιακή ψυχολογία π.χ. ανατροφή-φύση
Προσκόλληση και στέρηση
Κοινωνική ανάπτυξη
Γνωστική ανάπτυξη
Ανάπτυξη του φύλου
Ηθική ανάπτυξη
Εφηβεία
Ενήλικες και γήρανση

Βιολογικές πτυχές της μάθησης και της μνήμης
Κίνητρα και συναίσθημα
Ύπνος και διέγερση
Εξελικτικές εξηγήσεις συμπεριφοράς: primatology, κοινωνιο-βιολογία, γνώση των ζώων και συγκριτική ψυχολογία
Ανθρώπινη νευροψυχολογία, εντοπισμός φλοιώδους λειτουργίας, βιολογική βάση ψυχολογικών ανωμαλιών
Γενετική συμπεριφοράς: ορμόνες και συμπεριφορά

2ο Έτος – Semester 1

Developmental Psychology

Σκοπός του μαθήματος είναι να σε εισαγάγει στην αναπτυξιακή ψυχολογία. Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα κατανοήσεις σε βάθος τη
θεωρία και την έρευνα που αφορούν στην αναπτυξιακή ψυχολογία καθώς και πως να την αξιολογείς σωστά. Επίσης, θα μάθεις πως
να σχεδιάζεις και να διεξάγεις έρευνα στον τομέα της αναπτυξιακής ψυχολογίας. 

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης 
Το μάθημα θα καλύψει μια σειρά θεμάτων όπως:

Biological Psychology

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθείς με τις τρέχουσες θεωρίες, μοντέλα και εξηγήσεις της βιολογικής ψυχολογίας και να
εξερευνήσεις τη σχέση μεταξύ της βιολογίας, της ψυχολογίας και της ψυχικής δραστηριότητας.
Στο τέλος του μαθήματος, θα είσαι σε θέση να κρίνεις τα βιολογικά θεμέλια της συμπεριφοράς, να αξιολογείς τρέχοντα μοντέλα και
θεωρίες που χρησιμοποιούνται στη βιολογική ψυχολογία και να εφαρμόζεις κριτικά τη γνώση των θεωριών και των μοντέλων της
βιολογικής ψυχολογίας.

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 

Ανάλυση Μαθημάτων
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Στατιστικά συμπεράσματα
Επιλογή κατάλληλων αναλύσεων
Πειραματικός έλεγχος σχεδιασμού, δειγματοληψία, σφάλμα, ισχύς
Πειραματικά σχέδια Quasi
Στατιστικές στην έρευνα παραμετρικές και μη παραμετρικές π.χ. ANOVA, παλινδρόμηση κ.α. 
Ποιοτική έρευνα - μεθοδολογίες, ποιοτική ανάλυση δεδομένων, αξιοπιστία, εγκυρότητα (θεματική ανάλυση)
SPSS και ανάλυση δεδομένων
Παρουσίαση δεδομένων και συζήτηση των ευρημάτων
Κοινές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των δεδομένων που λείπουν

Τι είναι η γνωστική ψυχολογία και η γνωστική επιστήμη;
Ανατομία και λειτουργία του εγκεφάλου
Προσοχή
Αντίληψη
Θεωρίες μνήμης
Γλώσσα και νόημα
Επίλυση προβλήματος
Δημιουργικότητα και σοφία
Παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση
Εξειδίκευση

Intermediate Research Methods

Στόχος του μαθήματος είναι να αξιοποιήσει τις γνώσεις σου σχετικά με τις ερευνητικές μεθοδολογίες που αποκτήθηκαν στο 1ο
εξάμηνο, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην εις βάθος κατανόηση των νέων μεθόδων που εισάγονται στο συγκεκριμένο μάθημα. Ακόμη,
σε προετοιμάζει να εκτιμήσεις τα αποτελέσματα της έρευνας και να αναπτύξεις την κατανόηση του σχεδιασμού και της ανάλυσης τόσο
των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών δεδομένων της έρευνας.
Στο τέλος του μαθήματος, θα είσαι σε θέση να αξιολογείς τη χρήση διαφορετικών μεθόδων και μεθοδολογιών για συγκεκριμένες
ερωτήσεις και τομείς πρακτικής, να διαχωρίζεις τις διαδικασίες δειγματοληψίας και της στατιστικής τους σημασίας, να επιλέγεις τις
κατάλληλες μεθόδους παρουσίασης δεδομένων, να συζητάς κριτικά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της
ανάλυσης δεδομένων. Ταυτόχρονα θα εξελίξεις την ικανότητά σου να αναλύεις δεδομένα χρησιμοποιώντας ποιοτικές και ποσοτικές
μεθόδους.

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 

2ο Έτος – Semester 2

Cognitive Psychology

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξερευνήσεις τη φυσιολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος, να μάθεις πως να αναγνωρίζεις και
να αξιολογείς τις τρέχουσες ψυχολογικές θεωρίες της μάθησης, της προσοχής και της μνήμης, καθώς και της σκέψης και της επίλυσης
προβλημάτων. Παρακολουθώντας το συγκεκριμένο μάθημα θα βελτιώσεις την ικανότητά σου να αξιολογείς τις τρέχουσες γνώσεις της
διαδικασίας εισαγωγής πληροφοριών σε ανθρώπους και ζώα.
Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα είσαι σε θέση να αξιολογείς κριτικά τις ξεχωριστές και συνεργατικές λειτουργίες διαφορετικών
τμημάτων του εγκεφάλου καθώς και τη φύση των ανθρώπινων μαθησιακών διαδικασιών. Θα μπορείς να ερμηνεύεις κριτικά την
επίλυση ανθρώπινων προβλημάτων, να αξιολογείς κριτικά τους παράγοντες που διέπουν την προσοχή και τη σχέση της με τη
συνείδηση καθώς και να συζητάς κριτικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποθήκευση και την ανάκτηση πληροφοριών στον
εγκέφαλο

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 
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ΜΑΝΟVΑ
 Παραγοντική ανάλυση
Διαχρονική ανάλυση δεδομένων
Θεματική
IPA
Θεμελιωμένη θεωρία
Εκπόνηση ερευνητικής πρότασης

Individual Differences

Σκοπός του μαθήματος είναι να σε ενθαρρύνει να εξετάσεις τις έννοιες της προσωπικότητας, της νοημοσύνης και των κινήτρων καθώς
και να αξιολογείς τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι έννοιες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου. Επίσης, θα σε βοηθήσουν
να κατανοήσεις τα ψυχομετρικά τεστ που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Στο τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος, θα είσαι σε
θέση να αξιολογείς τα ψυχομετρικά τεστ που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της νοημοσύνης, να
κατανοείς σε βάθος την περίπλοκη σχέση της προσωπικότητας, της νοημοσύνης και του κινήτρου.

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 
- Η έννοια του εαυτού
- Θεωρίες της προσωπικότητας και της ανάπτυξης της προσωπικότητας
- Τύπος και χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσωπικότητας
- Ατομικές διαφορές στην προσωπικότητα, τη νοημοσύνη και τα γνωστικά στυλ
- Ψυχομετρικά τεστ

Advanced Research Design

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει προηγμένη γνώση και κατανόηση της ερευνητικής μεθοδολογίας και των ερευνητικών
μεθόδων ώστε να μπορείς να προχωρήσεις στη διεξαγωγή ενός ανεξάρτητου ερευνητικού έργου.

Στο τέλος του μαθήματος, θα μπορείς:
- Να συζητάς κριτικά τη χρήση διαφορετικών μεθόδων και μεθοδολογιών (ποσοτικών και ποιοτικών) για συγκεκριμένες ερωτήσεις και
τομείς πρακτικής και να τις εφαρμόζεις σε ερευνητικά άρθρα
- Να διαχωρίζεις τις διαδικασίες δειγματοληψίας και της στατιστικής τους σημασίας
- Να χρησιμοποιείς το κατάλληλο λογισμικό για προηγμένη ποσοτική ανάλυση δεδομένων, π.χ. SPSS
- Να συζητάς κριτικά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της ανάλυσης δεδομένων, συνδέοντας αυτήν την
ερμηνεία με σχετική βιβλιογραφία
- Να δημιουργείς μια ερευνητική πρόταση για ένα ανεξάρτητο εμπειρικό έργο

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 

3ο Έτος – Semester 1

Health Psychology

Σκοπός του μαθήματος είναι να σε εξοπλίσει με γνώση και κατανόηση του ρόλου των κοινωνικών, ψυχολογικών και βιολογικών
παραγόντων στην υγεία, την ασθένεια και την ευημερία στο πλαίσιο του ατόμου και της σύγχρονης κοινωνίας. Να σε ενθαρρύνει να
αναπτύξεις μια κριτική κατανόηση των σχετικών θεωριών και μοντέλων αλλαγής συμπεριφοράς.
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Αξιολογήσεις κριτικά τη θεωρία στην ψυχολογία της υγείας και την έρευνα που συμβάλλει στην υγεία.
Εξετάσεις κριτικά τον ρόλο της ψυχολογίας υγείας στην αντιμετώπιση χρόνιων και περιοριστικών ασθενειών
Αξιολογήσεις κριτικά μια σειρά από θεωρίες και μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται στον τομέα της ψυχολογίας της υγείας

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, θα είσαι σε θέση να: 

Social Psychology

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει την κριτική κατανόηση των ψυχολογικών εννοιών, θεωριών και μεθόδων που σχετίζονται με
τη μελέτη των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και συμπεριφορών μέσα στην κοινωνία και να αναλύσει τη σύνδεση μεταξύ ατομικής,
διαπροσωπικής και ομαδικής συμπεριφοράς σε κοινωνικό πλαίσιο καθώς και να αναπτύξει την έννοια της ψυχολογίας ως
ολοκληρωμένο θέμα.

Στο τέλος του μαθήματος, θα είσαι σε θέση να συζητάς κριτικά τις θεωρητικές και εμπειρικές πτυχές της κοινωνικής ψυχολογίας, θα
μπορείς να διαφοροποιήσεις την ατομική, διαπροσωπική και ομαδική συμπεριφορά, να διατυπώνεις σημαντικές κοινωνικές
ψυχολογικές διαδικασίες και παράγοντες, όπως η κοινωνική επιρροή και οι συμπεριφορές εν γένει καθώς και να αξιολογείς κριτικά τις
ερευνητικές μεθόδους σε σχέση με την κοινωνική ψυχολογία.

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 
•      Κοινωνική Γνώση
•      Απόδοση
•      Στάσεις
•      Ομαδική διαδικασία
•      Σχέσεις μεταξύ ομάδων
•      Πολιτισμός
•      Στενή σχέση
•      Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός
•      Εαυτός και ταυτότητα
•      Ηγεσία

Research Project

Πρόκειται για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας που θα αναδείξει τις δεξιότητες οι οποίες καλλιεργήθηκαν στα δύο πρώτα έτη
φοίτησης και συνδέονται με την κριτική αξιολόγηση και την έρευνα, τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων και ακαδημαϊκών θεωριών
αλλά και την αποτελεσματική ενοποίηση όλων των παραπάνω στοιχείων με κριτική ματιά.

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής θα είσαι σε θέση, αξιοποιώντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις:
• Να αξιολογείς κριτικά τη σχετική θεωρία και έρευνα
• Να επιλέγεις και να δικαιολογείς μια κατάλληλη ερευνητική μεθοδολογία
• Να συλλέγεις δεδομένα με σκοπό την αποτελεσματική ανάλυση και ερμηνεία τους
• Να δημιουργείς μία σωστά δομημένη ακαδημαϊκή ερευνητική έκθεση που ενσωματώνει τη γνώση και την κατανόηση ενός .
......συνόλου αποδεικτικών στοιχείων
• Να αξιολογείς τις διάφορες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ψυχολογικής έρευνας
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3ο Έτος – Semester 2

Clinical Psychology

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθείς με τις βασικές πτυχές του κλάδου της Κλινικής Ψυχολογίας. Με την ολοκλήρωση του
μαθήματος, θα είσαι σε θέση να συζητάς κριτικά τα βασικά στοιχεία της Κλινικής Ψυχολογίας ως επάγγελμα, θα μπορείς να εξηγείς το
πώς έχουν αναπτυχθεί έννοιες και μοντέλα ψυχολογικής διαταραχής και η σχέση τους με την ψυχολογική έρευνα και την κλινική
πρακτική και θα έχεις τη ικανότητα να αξιολογείς κριτικά τουλάχιστον δύο προσεγγίσεις στην ψυχολογική θεραπεία, π.χ.
ψυχοδυναμική, γνωστική και διαπροσωπική.

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 
• Ιστορικές έννοιες
• Κλινική ψυχολογία ως επάγγελμα
• Το μοντέλο της κλινικής ψυχολογίας επιστήμονα-επαγγελματία
• Πολιτιστικές πτυχές στην αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία
• Έννοιες κανονικότητας / ανωμαλίας
• Άγχος
• Σχιζοφρένεια
• Διαταραχές διάθεσης
• Διατροφικές διαταραχές
• Άνοια
• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στην παρέμβαση και τη θεραπεία

Forensic Psychology

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθείς με τους κύριους τομείς του κλάδου της Εγκληματολογικής Ψυχολογίας.
Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων του μαθήματος αυτού,  θα είσαι σε θέση να συζητάς κριτικά τα βασικά στοιχεία της ανάπτυξης
της εγκληματολογικής ψυχολογίας ως επάγγελμα, να συζητάς τρέχοντα θέματα και θεωρίες στην Εγκληματολογική Ψυχολογία καθώς
και να αξιολογείς κριτικά τόσο την τρέχουσα έρευνα όσο και τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην Εγκληματολογική Ψυχολογία. 

Περίγραμμα της διδακτέας ύλης: 
•      Ιατροδικαστική ψυχολογία ως επάγγελμα 
•      Θεωρίες του εγκλήματος 
•      Βίαιοι παραβάτες 
•      Τρομοκρατία
•      Ψυχική Υγεία και Έγκλημα 
•      Φόβος του εγκλήματος 
•      Προφίλ παραβάτη 
•      Μαρτυρία μαρτύρων 
•      Ψέματα 
•      Ανίχνευση
•      Ψυχολογία του δικαστηρίου 
•      Παιδιά ως μάρτυρες

Ανάλυση Μαθημάτων

BSc (Hons) Psychology



Research Project

Πρόκειται για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας που θα αναδείξει τις δεξιότητες οι οποίες καλλιεργήθηκαν στα δύο πρώτα έτη
φοίτησης και συνδέονται με την κριτική αξιολόγηση και την έρευνα, τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων και ακαδημαϊκών θεωριών
αλλά και την αποτελεσματική ενοποίηση όλων των παραπάνω στοιχείων με κριτική ματιά.

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής θα είσαι σε θέση, αξιοποιώντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις:
•      Να αξιολογείς κριτικά τη σχετική θεωρία και έρευνα
•      Να επιλέγεις και να δικαιολογείς μια κατάλληλη ερευνητική μεθοδολογία
•      Να συλλέγεις δεδομένα με σκοπό την αποτελεσματική ανάλυση και ερμηνεία τους
•      Να δημιουργείς μία σωστά δομημένη ακαδημαϊκή ερευνητική έκθεση που ενσωματώνει τη γνώση και την κατανόηση ενός
.......συνόλου αποδεικτικών στοιχείων
•      Να αξιολογείς τις διάφορες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ψυχολογικής έρευνας

Η διδασκαλία διεξάγεται και στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της τριετούς φοίτησής σου στο
IST θα έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθείς χωρίς κανένα κόστος και
μαθήματα αγγλικής γλώσσας, αναλόγως του επιπέδου στο οποίο βρίσκεσαι,
ώστε ολοκληρώνοντας τις ακαδημαϊκές σπουδές σου να έχεις βελτιώσει και τις
γνώσεις σου στη γλώσσα.
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Προϋποθέσεις Εγγραφής

Απολυτήριο Λυκείου ή Αντίστοιχος Τίτλος

Γλώσσα Σπουδών

Διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια και είναι πλήρους φοίτησης.
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