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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αλλαγές στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας.
Με απόφαση της 247/24-6-2015 Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας ανακοινώνονται οι παρακάτω
παρεμβάσεις στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας.

Α) Μεταφορά των Υποχρεωτικών μαθημάτων Ψ1101 «Ιστορία της Ψυχολογίας» και Ψ1301
«Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι» από το Χειμερινό εξάμηνο του 1ου έτους στο Εαρινό εξάμηνο του 1ου
έτους ώστε να υπάρχει ισορροπία στις υποχρεώσεις των πρωτοετών φοιτητών μεταξύ των δύο
εξαμήνων.
Β) Ελάχιστος και μέγιστος χρόνος εκπόνησης Βιβλιογραφικής Πτυχιακής Εργασίας: δύο (2)
Ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Ελάχιστος χρόνος για την εκπόνηση Ερευνητικής Πτυχιακής Εργασίας (2)
δύο Ακαδημαϊκά Εξάμηνα και μέγιστος χρόνος (4) τέσσερα Ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Η αλλαγή ισχύει
άμεσα για όσους ξεκινούν την Πτυχιακή τους Εργασία από το Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 και
για όσες Πτυχιακές Εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για πάνω από τέσσερα Ακαδημαϊκά
Εξάμηνα, παρακαλούνται οι φοιτητές να φροντίσουν για την άμεση ολοκλήρωσή τους.
Γ) Από το έτος εισαγωγής 2014-2015:
-

Το μάθημα Στατιστική ΙΙ είναι Υποχρεωτικό για τη λήψη πτυχίου.

-

Σε εφαρμογή της νομοθεσίας, γίνεται εναρμόνιση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
και η κάλυψη των υποχρεώσεων για τη λήψη πτυχίου με σύνολο πιστωτικών μονάδων (ects)
και όχι με σύνολο μαθημάτων. Συγκεκριμένα προτείνεται να λαμβάνουν οι φοιτητές από:
Υποχρεωτικά μαθήματα, 120 πιστωτικές μονάδες
Επιλεγόμενα μαθήματα Τμήματος, 30 πιστωτικές μονάδες ή 42 αν δεν επιλέξουν την εκπόνηση
πτυχιακής εργασίας
Επιλεγόμενα μαθήματα από λοιπά Τμήματα ή Τμήμα Ψυχολογίας, 20 (12 πιστωτικές μονάδες
από τη Σ.Κ.Ο.Π.Ε ή το Τμήμα Ψυχολογίας και 8 πιστωτικές μονάδες από οποιοδήποτε άλλο
Τμήμα ή το Τμήμα Ψυχολογίας)
Εργαστήρια, 18 πιστωτικές μονάδες
Σεμινάρια, 12 πιστωτικές μονάδες
Ξένη γλώσσα, 16 πιστωτικές μονάδες
Πτυχιακή εργασία, 12 πιστωτικές μονάδες
Πρακτική άσκηση, 12 πιστωτικές μονάδες
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Δ) Από το έτος εισαγωγής 2013-2014:
- Μείωση του αριθμού Σεμιναρίων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από τρία (3) σε δύο (2).
Τα ECTS του σεμιναρίου που αφαιρέθηκε θα πρέπει να καλυφθούν από επιλεγόμενο μάθημα του
Τμήματος Ψυχολογίας.
Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη ότι ο φοιτητής μπορεί εφόσον επιθυμεί να επιλέγει ένα (1)
σεμινάριο από τα προσφερόμενα άλλου Τμήματος.
- Προαιρετική εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, η οποία θα είναι απαραιτήτως ερευνητική.
Όσοι φοιτητές δεν επιλέγουν πτυχιακή εργασία θα πρέπει να καλύψουν τα αντίστοιχα ects από
επιλεγόμενα μαθήματα του Τμήματος Ψυχολογίας. Βιβλιογραφική Πτυχιακή Εργασία
επιτρέπεται μόνον σε όσους την πραγματοποιούν με τον κ. Εμ. Δαφερμάκη λόγω

του

επιστημονικού πεδίου που θεραπεύει. Τα παραπάνω να ισχύσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος
εισαγωγής 2013-2014.
Ε) Από το έτος εισαγωγής 2011-2012:
- Διόρθωση στη διατύπωση της κάλυψης επιλεγόμενων μαθημάτων ως εξής:
Στο σύνολο επιλεγομένων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, οι φοιτητές
μπορούν προαιρετικά να δηλώσουν έως τέσσερα (4) από τα Τμήματα της Σ.Κ.Ο.Π.Ε. και έως
τρία (3) από τα λοιπά Τμήματα του Π.Κ. Επομένως εάν επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν
επιλεγόμενα μαθήματα από το Τμήμα Ψυχολογίας αντί των λοιπών Τμημάτων της Σ.Κ.Ο.Π.Ε. ή
γενικότερα του Π.Κ.

Στο www.psychology.uoc.gr θα βρείτε τις υποχρεώσεις πτυχίου ανά έτος εισαγωγής καθώς και τον
Εσωτερικό Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών που ρυθμίζει τα επιμέρους ζητήματα φοίτησης.
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