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Ιστορία του Τμήματος 

 Οι πρώτες άκαρπες προσπάθειες για την ίδρυση 
μιας έδρας πειραματικής ψυχολογίας στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έγιναν στις δεκαετίες 
του 1920 και 1930. Η έδρα της πειραματικής 
ψυχολογίας, ωστόσο, εγκαινιάσθηκε το 1965 με 
πρόεδρο τον καθηγητή Λάμπρο Χουσιάδα.  
 

 Για τα επόμενα χρόνια, και συγκεκριμένα, από το 
1965 έως το 1985, η ψυχολογία ήταν μια από τις 
ειδικότητες που προσφέρονταν στους φοιτητές της 
Φιλοσοφικής Σχολής.  
 

 Από το 1985 έως το 1993, η Ψυχολογία αποτελούσε 
μέρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας.  

 



 

Σήμερα 

 

 Το Tμήμα Ψυχολογίας θεσμοθετήθηκε ως ένα 
αυτόνομο τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής τον Ιούνιο 
του 1993.  
 

 Σήμερα έχει 1500 περίπου φοιτητές και το 
προσωπικό του αποτελείται από 30 περίπου άτομα 
(μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, ειδικοί 
επιστήμονες, μη διδάκτορες κ.αλ.).  
 

 Πρόεδρος: Παγώνα Ρούσση,  Καθηγήτρια 

 



Εργαστήρια και Βιβλιοθήκες 

 Ψυχολογικό Εργαστήριο 

 Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης 

 Εργαστήριο Τομέα Εξελικτικής & Σχολικής 
Ψυχολογίας 

 

 Βιβλιοθήκη 

 

 



Έρευνα  

 Έδρα UNESCO  

 Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη 
Δημοκρατία και την Ειρήνη. 

 

 Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

 

 Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ 

 

 



 
 

Κατευθύνσεις 
 

 

 Πειραματική και Γνωστική Ψυχολογία  

 Εξελικτική και Σχολική Ψυχολογία  

 Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία  

 

 



 

Πειραματική και Γνωστική Ψυχολογία  
 Διευθύντρια Τομέα: Δέσποινα Μωραϊτου 

  

 Ο Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας 
καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της πειραματικής 
ψυχολογίας, των γνωστικών και θυμικών 
ψυχολογικών φαινομένων, τη βιολογική βάση, τη 
νευροψυχολογική μελέτη και των δυσλειτουργιών 
αυτών, την ψυχολογία των ηλικιωμένων, την 
ψυχομετρία, την ιστορία και επιστημολογία της 
ψυχολογίας, τη συμβολή  της Ψυχολογίας στη 
Γνωστική Επιστήμη καθώς και τις μεθόδους της 
ψυχολογικής έρευνας και της στατιστικής ανάλυσης 
των δεδομένων των ερευνών. 
 



 

 Εξελικτική και Σχολική Ψυχολογία  
 Διευθύντρια: Χριστίνα Αθανασιάδου  

 

 Ο Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας 
καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της δια βίου 
ανθρώπινης ανάπτυξης και των αποκλίσεών της, της 
εξελικτικής ψυχοπαθολογίας, της σχολικής και 
εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής 
ψυχολογίας και των εφαρμογών της καθώς και της 
κοινωνιολογικής θεμελίωσης της αγωγής. 
 



 
Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία 
 Διευθύντρια Τομέα: Μπάκα Αφροδίτη 
 

 Ο Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας 
συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής 
Ψυχολογίας, της Οργανωτικής Ψυχολογίας και της 
Κλινικής Ψυχολογίας. Το διδακτικό αντικείμενο του 
Τομέα καλύπτει τα πεδία της Κοινωνικής 
Ψυχολογίας και των εφαρμογών της στην κοινότητα, 
της Οργανωσιακής Ψυχολογίας και της Κλινικής 
Ψυχολογίας. 



 

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών 

  

 Υποχρεωτικά μαθήματα  (μαθήματα κορμού) 

 Ξένη γλώσσα 

 Μαθήματα επιλογής 

 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής 

 Πρακτική Άσκηση 

 Διπλωματική εργασία (προαιρετική) 



 

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών 
 
 
 Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μονάδων ECTS 

είναι 240. 

 οι οποίες πρέπει να συγκεντρωθούν το νωρίτερο σε 
οκτώ εξάμηνα, δηλαδή 30 μονάδες ECTS κάθε 
εξάμηνο.  

 Οι μονάδες ECTS κατανέμονται ως εξής: 188 μονάδες 
ECTS μαθημάτων ψυχολογίας (μαθήματα κορμού και 
μαθήματα επιλογής), 12 ECTS ξένης γλώσσας, 10 
ECTS μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, 10 ECTS 
πρακτικής άσκησης, και 20 ECTS διπλωματικής 
εργασίας.  

 
 

 



Περιγραφή μαθημάτων 

 Περιγραφή μαθημάτων 

 

http://www.psy.auth.gr/el/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD


 
 
 

Πρόγραμμα Erasmus 

 
 

 

    Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά 
στο πρόγραμμα ERASMUS από το 1987.  Μέχρι τώρα 
περισσότεροι από 700 φοιτητές και φοιτήτριες του 
Τμήματος Ψυχολογίας διένυσαν μια περίοδο των 
σπουδών τους σε κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο με 
την ιδιότητα του φοιτητή  ERASMUS.  
 



 

Πρακτική άσκηση 
 
 Το νέο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματός μας, επιδοτείται από το Υπουργείο 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
μέσω  ΕΣΠΑ .  

 



Πρακτική άσκηση 

 Λαμβάνει χώρα σε χώρους όπου παρέχονται 
ψυχολογικές υπηρεσίες από επαγγελματίες 
ψυχολόγους ( ψυχιατρεία ή  ψυχιατρικές κλινικές 
των γενικών νοσοκομείων,  Kέντρα Ψυχικής 
Yγιεινής, σχολεία ή άλλοι εκπαιδευτικοί χώροι όπου 
εργάζονται σχολικοί ψυχολόγοι). 

 H άσκηση λαμβάνει χώρα υπό την εποπτεία του 
ψυχολόγου και η ολοκλήρωσή της πιστοποιείται 
από αυτόν.  

 H πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει από το 5ο 
εξάμηνο σπουδών.  

 H άσκηση για τον κάθε φοιτητή πρέπει να διαρκεί 
40 εργάσιμες ημέρες.  

 



 
Χώροι Εφαρμογής της επιστήμης της 
Ψυχολογίας 
  
 Ψυχική υγεία 

 Εκπαίδευση (όλες οι βαθμίδες) 

 Επαγγελματική σταδιοδρομία (προσανατολισμός, επιλογή, 
προσαρμογή) 

 Έρευνα (ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια, Πανεπιστήμια) 

 Κοινωνικό περιβάλλον: ΜΜΕ, Επικοινωνία, Διαφήμιση κτλ 

 Πολιτικοί-Κοινωνικοί θεσμοί: πρόληψη και αντιμετώπιση 
ανεπιθύμητων φαινομένων, δικαστικά θέματα κτλ 

 

 

 



 

Επαγγελματική αποκατάσταση 
 
 Κέντρα Ψυχικής Υγείας & Νοσοκομεία,  Σχολεία, 
Κέντρα πρόληψης σε δήμους και κοινότητες, 
εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά σεμινάρια, διδασκαλία σε 
ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτική άσκηση, μεγάλες 
επιχειρήσεις και οργανισμοί, εταιρείες ερευνών 
αγοράς  

 



 
 

Προσωπικές προϋποθέσεις για το 
επάγγελμα του ψυχολόγου 

  

 Οι ίδιες απαιτήσεις οποιουδήποτε 
επιστημονικού επαγγέλματος 

 

 


