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Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  
για φοίτθςθ  

ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν  
«χολικι Ψυχολογία» 

 
 

Το Τμιμα Ψυχολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Α.Π.Θ. αναγγζλλει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ για φοίτθςθ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Π.Μ.Σ.) με τίτλο  «Σχολικι 

Ψυχολογία» το οποίο περιλαμβάνει δφο κατευκφνςεισ και κα ξεκινιςει τθ λειτουργία του το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019.  

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Σχολικι Ψυχολογία» του Τμιματοσ Ψυχολογίασ τθσ 

Φιλοςοφικισ Σχολισ του Α.Π.Θ. αφορά ζνα πρόγραμμα φοίτθςθσ τεςςάρων (4) εξαμινων ςτο 

οποίο αντιςτοιχοφν 120 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS) και απονζμει: 

-  Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ.) ςτθ Σχολικι Ψυχολογία ςε μία από τισ δφο (2) 

κατευκφνςεισ: 

(α) χολικι Ψυχολογία 

(β) Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ ςτθν Εκπαίδευςθ 

Ο αρικμόσ ειςακτζων ςτο Π.Μ.Σ. «Σχολικι Ψυχολογία» ετθςίωσ ορίηεται κατ’ ανϊτατο όριο ςε 

20 μεταπτυχιακοφσ/εσ φοιτθτζσ/ριεσ, δζκα (10) ανά κατεφκυνςθ ςπουδϊν.  

 

Κατθγορίεσ πτυχιοφχων με δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ του Π.Μ.. 

Οι κατθγορίεσ υποψθφίων που μποροφν να γίνουν δεκτοί για τθν παρακολοφκθςθ του 

Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Σχολικι Ψυχολογία» είναι: 

Α. Κατεφκυνςθ «χολικι Ψυχολογία» 

1. Κάτοχοι τίτλων πρϊτου κφκλου ςπουδϊν Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ από Τμιματα Ψυχολογίασ.  

2.Κάτοχοι τίτλων πρϊτου κφκλου ςπουδϊν ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ ςυναφοφσ 

γνωςτικοφ αντικειμζνου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν δεν απονζμεται ςε φοιτιτρια/ι του 

οποίου ο τίτλοσ ςπουδϊν πρϊτου κφκλου από ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ δεν ζχει αναγνωριςτεί από 

το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ςφμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80). 

Η κατεφκυνςθ «Σχολικι Ψυχολογία» αφορά αποφοίτουσ Τμθμάτων Ψυχολογίασ οι οποίοι 

κατζχουν ι δφναται να κατζχουν άδεια αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ του Ψυχολόγου ςτθν 

θμεδαπι. 

Β. Κατεφκυνςθ «Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ ςτθν Εκπαίδευςθ» 



1. Κάτοχοι τίτλων πρϊτου κφκλου ςπουδϊν Α.Ε.Ι. και ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ από Τμιματα που 

οδθγοφν ςε διδαςκαλία ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.   

2.Κάτοχοι τίτλων πρϊτου κφκλου ςπουδϊν ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ ςυναφοφσ 

γνωςτικοφ αντικειμζνου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν δεν απονζμεται ςε φοιτιτρια/ι του 

οποίου ο τίτλοσ ςπουδϊν πρϊτου κφκλου από ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ δεν ζχει αναγνωριςτεί από 

το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ςφμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80). 

Η κατεφκυνςθ «Εφαρμογζσ τθσ Ψυχολογίασ ςτθν Εκπαίδευςθ» αφορά 

εκπαιδευτικοφσ/ςτελζχθ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Μζλθ των κατθγοριϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πλθροφν τισ προχποκζςεισ 

του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 34του Ν. 4485/2017, μποροφν μετά από αίτθςι τουσ 

να εγγραφοφν ωσ υπεράρικμοι και μόνον ζνασ κατϋ ζτοσ ςτο Π.Μ.Σ. «Σχολικι Ψυχολογία», υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι το αντικείμενο του τίτλου ςπουδϊν τουσ και το ζργο που επιτελοφν ςτο Α.Π.Θ. 

είναι ςυναφι με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.. 

 

Διαδικαςίεσ Επιλογισ υποψθφίων ςτο Π.Μ..  

Η τελικι αξιολόγθςθ και επιλογι των ειςακτζων ςτο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελι Επιτροπι 

Επιλογισ και Εξζταςθσ θ οποία απαρτίηεται από μζλθ Δ.Ε.Π. του Τμιματοσ που ζχουν αναλάβει 

μεταπτυχιακό ζργο και ορίηονται με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ.  

Η τελικι επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν για τθν εγγραφι τουσ ςτο Π.Μ.Σ. 

«Σχολικι Ψυχολογία» γίνεται με ςυνεκτίμθςθ των παρακάτω κριτθρίων: 

α) Βακμό Πτυχίου/Διπλϊματοσ, ςτακμιςμζνο με τθ ςειρά κατάταξθσ του υποψθφίου ωσ 

πτυχιοφχου, όπωσ προκφπτει από τθ βεβαίωςθ ςειράσ κατάταξθσ αποφοίτθςθσ (20%). 

β)  Αναλυτικι Βακμολογία ςε προπτυχιακά μακιματα ςυναφι με το γνωςτικό αντικείμενο του 

Π.Μ.Σ. και τθσ επιλεγείςασ κατεφκυνςθσ (15%),  

γ) Βιογραφικό ςθμείωμα ςτο οποίο κα αναφζρονται, μεταξφ άλλων, θ ερευνθτικι εμπειρία 

ι/και δθμοςιεφςεισ, θ επαγγελματικι εμπειρία, θ εκελοντικι εργαςία, θ ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, 

και οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ (25%). 

δ) Συνζντευξθ επιλογισ ςτθν οποία κα αξιολογθκοφν μεταξφ άλλων οι γνϊςεισ και οι 

ικανότθτεσ των υποψθφίων να ανταποκρίνονται ςε ζργα ςχετικά με το γνωςτικό αντικείμενο του 

Π.Μ.Σ. (40%). 

 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία για τισ ομαδικζσ ςυνεντεφξεισ 

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία για ψυχολόγουσ 

1. Ακαναςιάδου, Χ. (2011). Η ςυμβουλευτικι ψυχολογία ςτο ςχολικό πλαίςιο. Hellenic Journal 

of Psychology, 8, 289-308.  

2. Kring, A. M., Davison, G.C., Neale, J. M., &Johnson, S. L. (2010). Ψυχοπακολογία. Ακινα: 

Gutenberg (κεφάλαια 1, 3, και 14). 



3. Μπίμπου-Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίςια ςυνεργαςίασ ψυχολόγων και 

εκπαιδευτικϊν για τθν οικογζνεια και το ςχολείο. Ακινα: Τυπωκιτω – Γιϊργοσ Δαρδανόσ.  

4. Χατηθχριςτου, Γ. Χ. (2011). Σχολικι Ψυχολογία. Ακινα: Gutenberg.  

 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία για εκπαιδευτικοφσ 

1. Ακαναςιάδου, Χ. (2011). Η ςυμβουλευτικι ψυχολογία ςτο ςχολικό πλαίςιο. Hellenic Journal 

of Psychology, 8, 289-308.  

2. Μπίμπου - Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίςια ςυνεργαςίασ ψυχολόγων και 

εκπαιδευτικϊν για τθν οικογζνεια και το ςχολείο. Ακινα: Τυπωκιτω – Γιϊργοσ Δαρδανόσ.  

3. Χατηθχριςτου, Γ. Χ. (2011). Σχολικι Ψυχολογία. Ακινα: Gutenberg. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν φάκελο υποψθφιότθτασ, πάνω ςτον οποίο κα 

αναγράφεται το επιλεγμζνο Π.Μ.Σ. και θ κατεφκυνςθ, με τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

Α. Αίτθςθ υμμετοχισ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να εκτυπϊνουν τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ από τθν ιςτοςελίδα του 

Τμιματοσ (http://www.psy.auth.gr/el/θλεκτρονικά-ζντυπα-γραμματείασ) 

Στθν αίτθςθ αναγράφονται τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Η κατεφκυνςθ του Π.Μ.Σ. θ οποία επιλζγεται 

2. Επίπεδο γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ που κατζχει ο/θ υποψιφιοσ/α 

 

Β. Σα παρακάτω δικαιολογθτικά ςε απλά αντίγραφα που κατακζτει ι αποςτζλλει 

ταχυδρομικά ο/θ υποψιφιοσ/α μαηί με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ: 

1. Βαςικό Τίτλο Σπουδϊν 

2. Βεβαίωςθ Σειράσ Κατάταξθσ Αποφοίτθςθσ/Ορκωμοςία 

3. Αναλυτικι Κατάςταςθ Βακμολογίασ ι Παράρτθμα Διπλϊματοσ Σπουδϊν 

4. Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα 

5. Αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ επιπζδου Β2ι κρατικό πτυχίο γλωςςομάκειασ 

επιπζδου Β2 και όποιασ άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ κατζχει ο/θ υποψιφιασ/α. Σε περίπτωςθ που 

υποψιφιοσ/α δεν διακζτει το παραπάνω αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ αποκλείεται 

από τθ διαδικαςία.  

Σε περίπτωςθ αλλοδαποφ υποψθφίου υποβάλλεται βεβαίωςθ επιπζδου Β2του Διδαςκαλείου 

Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Πανεπιςτθμίου Ακινασ ι του Σχολείου Ελλθνικισ Γλϊςςασ του 

Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ι Πιςτοποιθτικό επιπζδου Β2 του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ του 

ΥΠΠΕΘ.  

5. Απλζσ φωτοτυπίεσ αποδεικτικϊν εγγράφων για όςα αναφζρονται ςτο βιογραφικό των 

υποψθφίων (ςυνζδρια, θμερίδεσ, προχπθρεςία ςε ερευνθτικά προγράμματα, δθμοςιεφςεισ κ.λ.π.) 

6. Δφο Συςτατικζσ Επιςτολζσ 

 

 

 

http://www.psy.auth.gr/el/ηλεκτρονικά-έντυπα-γραμματείας


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Η υποβολι του φακζλου υποψθφιότθτασ κα πραγματοποιείται από τθν Πζμπτθ 30 

Αυγοφςτου 2018 ζωσ και τθ Δευτζρα 10 επτεμβρίου 2018.  

α. δια ηϊςθσ υποβολι ςτθν Γραμματεία του Τομζα Εξελικτικισ και Σχολικισ Ψυχολογίασ 

 Γραφείο 208, 2οσ όροφοσ Παλαιό Κτίριο Φιλοςοφικισ Σχολισ , τθλ. 2310 997313 

β. ταχυδρομικι αποςτολι μζχρι Δευτζρα 10 επτεμβρίου 2018 (ςφραγίδα ταχυδρομείου) 

ςτθ διεφκυνςθ:  

 
ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Π.Μ.. ΧΟΛΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΛΑΙΟ ΚΣΙΡΙΟ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ 208 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ Α.Π.Θ. 

54124 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 
 
ΣΕΛΗ ΦΟΙΣΗΗ 

Οι φοιτθτζσ/ριεσ που γίνονται δεκτοί/ζσ ςτο Π.Μ.Σ. «Σχολικι Ψυχολογία» καταβάλλουν τζλθ 

φοίτθςθσ φψουσ 2.400 ευρϊ για όλθ τθ διάρκεια φοίτθςθσ ςτο Π.Μ.Σ. Τα τζλθ φοίτθςθσ 

καταβάλλονται ςε τζςςερισ ιςόποςεσ δόςεισ, κατά τθν ζναρξθ εκάςτου εξαμινου φοίτθςθσ.  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ 

Οι ομαδικζσ ςυνεντεφξεισ ανά κατεφκυνςθ ςτο Π.Μ.Σ. «Σχολικι Ψυχολογία» κα 

πραγματοποιθκοφν κατά το διάςτθμα 17-21 Σεπτεμβρίου 2018. Το ακριβζσ πρόγραμμα των 

ςυνεντεφξεων κα κοινοποιθκεί με νεότερθ ανακοίνωςθ.  

 
 


