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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν 

«Κλινικι Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» 
 

Προκιρυξθ Πλιρωςθσ 14 Θζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν  

για το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2019-2020  

 

Η υνζλευςθ του Σμιματοσ Ψυχολογίασ προκθρφςςει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν με 

τίτλο  «Κλινικι Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» (αρ. ςυνεδρίαςθσ 323/01.11.2018), το οποίο 

περιλαμβάνει δφο κατευκφνςεισ και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν αίτθςθ για τθν 

κάλυψθ δεκατεςςάρων (14) κζςεων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020.  

το Π.Μ.. γίνονται δεκτοί και ελεφκεροι ακροατζσ οι οποίοι κα εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ 

πτυχιοφχων που γίνονται δεκτοί ςτο Π.Μ.. και οι οποίοι κα ζχουν το δικαίωμα να 

παρακολουκιςουν ζωσ και τρία (3) επιμζρουσ μακιματα χωρίσ να ζχουν ειςαχκεί ςτο Π.Μ... 

τουσ ελεφκερουσ ακροατζσ δεν απονζμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν. Μετά τθν 

αποπεράτωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τισ απαιτιςεισ του κάκε μακιματοσ και τθν 

επιτυχι εξζταςι τουσ ςε κάκε ελεφκερο/θ ακροατι/ρια χορθγείται βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ 

των μακθμάτων που ολοκλιρωςε επιτυχϊσ ςτο Π.Μ... Σα μακιματα που προςφζρονται κάκε 

ακαδθμαϊκό εξάμθνο ςε ελεφκερουσ ακροατζσ κακϊσ και ο ανϊτεροσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων 

ορίηονται από τθ υντονιςτικι Επιτροπι του Π.Μ.. κατόπιν ειςιγθςθσ των διδαςκόντων των 

αντίςτοιχων μακθμάτων.  

Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Κλινικι Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» του 

Σμιματοσ Ψυχολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Α.Π.Θ. αφορά ςε ζνα πλιρεσ πρόγραμμα 

διετοφσ εντατικισ φοίτθςθσ (4 ακαδθμαϊκά εξάμθνα και 2 κερινζσ περιόδουσ) ςτο οποίο 

αντιςτοιχοφν 150 ECTS και απονζμει: 

-  Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Μ..) ςτθν Κλινικι Ψυχολογία και Νευροψυχολογία 

ςε μία από τισ δφο (2) κατευκφνςεισ: 

(α) Κλινικι Ψυχολογία 

(β) Κλινικι Νευροψυχολογία 

Ο αρικμόσ ειςακτζων ςτο Π.Μ.. «Κλινικι Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» ετθςίωσ ορίηεται 

κατ’ ανϊτατο όριο ςε 14 μεταπτυχιακοφσ/εσ φοιτθτζσ/ριεσ, οκτϊ (8) ςτθν Κατεφκυνςθ «Κλινικι 

Ψυχολογία» και ζξι (6) ςτθν Κατεφκυνςθ «Κλινικι Νευροψυχολογία».  

 

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

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

Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Κλινικι Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» είναι: 

1. Κάτοχοι τίτλων πρϊτου κφκλου ςπουδϊν Α.Ε.Ι. (πανεπιςτιμια και Σ.Ε.Ι.) Σμθμάτων 



Ψυχολογίασ τθσ θμεδαπισ.  

2.  Κάτοχοι τίτλων πρϊτου κφκλου ςπουδϊν Σμθμάτων Ψυχολογίασ ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ 

αλλοδαπισ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν δεν 

απονζμεται ςε φοιτιτρια/ι του οποίου ο τίτλοσ ςπουδϊν πρϊτου κφκλου από ίδρυμα τθσ 

αλλοδαπισ δεν ζχει αναγνωριςτεί από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ςφμφωνα με τον. 3328/2005 (Α' 80). 

3.  Μζλθ των κατθγοριϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.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 αίτθςθ τουσ να εγγραφοφν ωσ υπεράρικμοι και μόνο ζνασ κατϋ ζτοσ, ςτο Π.Μ..  «Κλινικι 

Ψυχολογία και Νευροψυχολογία», 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... 

 

Διαδικαςίεσ Επιλογισ υποψθφίων ςτο Π.Μ..  

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

Επιλογισ και Εξζταςθσ θ οποία απαρτίηεται από μζλθ Δ.Ε.Π. του Σμιματοσ που ζχουν ςυναφζσ 

γνωςτικό αντικείμενο με το αντικείμενο που κεραπεφει το Π.Μ.. και ορίηονται με απόφαςθ τθσ 

υνζλευςθσ του Σμιματοσ.  

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

«Κλινικι Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» γίνεται με ςυνεκτίμθςθ των παρακάτω κριτθρίων: 

α) Η επιτυχισ ςυμμετοχι ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο ςυνολικό 

βακμό αξιολόγθςθσ 50%, από το οποίο 25% αντιςτοιχεί ςε κάκε ζνα από τα δφο μακιματα που 

εξετάςτθκαν.  

β) Ο βακμόσ πτυχίου, ςε ποςοςτό 20% 

γ) Η επίδοςθ ςε διπλωματικι εργαςία ςε ποςοςτό 10% 

δ) Η επίδοςθ ςε ερευνθτικι και ςυναφι εξω-πανεπιςτθμιακι δραςτθριότθτα (π.χ. 

δθμοςιεφςεισ, παρουςιάςεισ ςε ςυνζδρια και άλλθ ςυναφισ επαγγελματικι δραςτθριότθτα), ςε 

ποςοςτό 10%. 

ε) Ατομικι υνζντευξθ ςε ποςοςτό 10%. Επιςθμαίνεται ότι προςκαλοφνται ςε ςυνζντευξθ μόνον 

όςοι/εσ υποψιφιοι/εσ ζχουν περάςει ςτθ γραπτι εξζταςθ και ςτα δφο εξεταηόμενα μακιματα.  

 

1. Κατεφκυνςθ Κλινικισ Ψυχολογίασ 

ΥΛΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

Ι. Κλινικι Ψυχολογία           

ΙΙ. Ψυχοκεραπεία 

 

Ι. Κλινικι Ψυχολογία 

Θεματικζσ ενότθτεσ 

 Θεωρίεσ Προςωπικότθτασ  

 Ψυχοπακολογία Ενθλίκων 

 Διαγνωςτικζσ μζκοδοι και τεςτ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία (νοθμοςφνθσ και προςωπικότθτασ)  



 

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Cervone, D., &Pervin, L.A.(2013). Θεωρίεσ προςωπικότθτασ: Ζρευνα και εφαρμογζσ. Ακινα: 

Gutenberg. [Κεφ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]  

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

Gutenberg. *Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 +  

Kουλάκογλου, Κ. (2012). Ψυχομετρία και ψυχολογικι αξιολόγθςθ. Ακινα: Εκδόςεισ 

Παπαηιςθ. *Κεφ.8+.  

Μζλλον, Ρ. (1998). Ψυχοδιαγνωςτικζσ μζκοδοι. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. *Κεφ. 7, 8, & 9+.  

 

II. Ψυχοκεραπεία 

Θεματικζσ ενότθτεσ 

 Βαςικά ηθτιματα ςτθν ψυχοκεραπεία  

 Ανκρωπιςτικζσ Προςεγγίςεισ  

 υμπεριφορικι κεραπεία  

 Γνωςτικζσ- υμπεριφορικζσ προςεγγίςεισ  

 Ψυχαναλυτικζσ/ψυχοδυναμικζσ προςεγγίςεισ  

 Οικογενειακι κεραπεία 

 

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Corey (2005) (1θελλθνικι ζκδοςθ). Θεωρία και πρακτικι τθσ ςυμβουλευτικισ και τθσ 

ψυχοκεραπείασ. Επ. Μετάφραςθσ: Ε. Κοτρϊτςιου. Περιςτζρι: Εκδόςεισ Ελλιν.  

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

Gutenberg. *Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 + 

 

2. Κατεφκυνςθ Κλινικισ Νευροψυχολογίασ 

ΥΛΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

Ι. Νευροψυχολογία 

ΙΙ. τατιςτικι 

Ι. Νευροψυχολογία 

 

Θεματικζσ ενότθτεσ 

  Ανατομία εγκεφάλου και ανϊτερεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ: εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ, 

προςοχι, μνιμθ, οπτικο-χωρικι αντίλθψθ, λεκτικζσ ικανότθτεσ και οι εγκεφαλικζσ περιοχζσ που τισ 

διαμεςολαβοφν. 

  Αρχζσ και διαδικαςίεσ τθσ νευροψυχολογικισ εκτίμθςθσ, νευροψυχολογικά ελλείμματα ςε  

διάφορεσ αςκζνειεσ, κλινικά ςφνδρομα. 

  Η επιςτιμθ τθσ κλινικισ νευροψυχολογίασ και ςυναφείσ ειδικότθτεσ. 

 

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία 



 Darby & Walsh (2008). Νευροψυχολογία. Ακινα: Εκδόςεισ Παριςιάνου 

ΙΙ. τατιςτικι 

Θεματικζσ ενότθτεσ 

 Περιγραφικι ςτατιςτικι: κατανομζσ ςυχνοτιτων και γραφικζσ τουσ παραςτάςεισ, δείκτεσ 

κεντρικισ τάςθσ και διαςποράσ, αςυμμετρία και κφρτωςθ κατανομισ.  

 Ιδιότθτεσ τθσ κανονικισ κατανομισ.  

 Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ςυνάφειασ, δείκτεσ ςυνάφειασ.  

 Ειςαγωγι ςτθν ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ. Απλι γραμμικι παλινδρόμθςθ 

 Βαςικζσ ζννοιεσ των ςτατιςτικϊν ελζγχων. φγκριςθ δφο μζςων όρων για ανεξάρτθτα και 

ςυςχετιςμζνα ανά ηεφγθ δείγματα. Ζλεγχοσ ανεξαρτθςίασ x2 για δφο ποιοτικζσ μεταβλθτζσ. 

Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ μονοπαραγοντικισ ανάλυςθσ διακφμανςθσ και των ελζγχων πολλαπλϊν 

ςυγκρίςεων.  

 

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία 

 Ροφςςοσ, Π. Λ. & Σςαοφςθσ, Γ. (2011). τατιςτικι ςτισ επιςτιμεσ τθσ ςυμπεριφοράσ με τθ 

χριςθ του SPSS. Ακινα: ΣΟΠΟ. 

 Γναρδζλλθσ Χ. (2013). Ανάλυςθ δεδομζνων με το IBM SPSS Statistics 21. Εκδόςεισ 

Παπαηιςθ, Ακινα.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

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

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

Α. Αίτθςθ υμμετοχισ 

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

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

τθν αίτθςθ αναγράφονται τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Η κατεφκυνςθ του Π.Μ.. 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. Βαςικόσ Σίτλοσ πουδϊν 

Προκειμζνου για πτυχιοφχουσ ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ ςυνυποβάλλεται και βεβαίωςθ 

ιςοτιμίασ του τίτλου ςπουδϊν τουσ (εφόςον ιδθ ζχει εκδοκεί) από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό 

Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ι από το όργανο που ζχει τθν 

αρμοδιότθτα αναγνϊριςθσ του τίτλου ςπουδϊν . 

2. Αναλυτικι Κατάςταςθ Βακμολογίασ ι Παράρτθμα Διπλϊματοσ πουδϊν 

3. Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα 

4. Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ψυχολόγου (μπορεί να κατατεκεί ζωσ τθν θμερομθνία των 

εξετάςεων) 

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


5. Αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ επιπζδου Γ1 ι κρατικό πτυχίο γλωςςομάκειασ 

επιπζδου Γ1. ε περίπτωςθ που υποψιφιοσ/α δεν διακζτει το παραπάνω αποδεικτικό κα πρζπει 

να υποβλθκεί ςε επιτυχι εξζταςθ ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα από εξεταςτι/ρια που κα ορίςει θ  

υνζλευςθ του Σμιματοσ. Από τθν παραπάνω εξζταςθ εξαιροφνται οι υποψιφιοι, α) με πτυχίο 

Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Πτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ τθσ 

θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, β) με πτυχίο, προπτυχιακό ι 

μεταπτυχιακό δίπλωμα οποιουδιποτε αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 

αλλοδαπισ με γλϊςςα διδαςκαλίασ τθν Αγγλικι γ) με απολυτιριο τίτλο ιςότιμό των ελλθνικϊν 

ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχουν αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ 

τουλάχιςτον ζξι ετϊν ςτθν αλλοδαπι. Η άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ δεν 

αποδεικνφει τθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ 

ςχετικισ άδειασ πρζπει να προςκομίςουν επικυρωμζνο αντίγραφο και ακριβι μετάφραςθ του 

τίτλου ςπουδϊν βάςει του οποίου εκδόκθκε θ άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ.  

ε περίπτωςθ αλλοδαποφ υποψιφιου υποβάλλεται βεβαίωςθ επιπζδου Β2 του Διδαςκαλείου 

Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Πανεπιςτθμίου Ακινασ ι του χολείου Ελλθνικισ Γλϊςςασ του 

Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ι Πιςτοποιθτικό επιπζδου Β2 του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ του 

ΤΠΠΕΘ.  

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

υποψθφίων (ςυνζδρια, θμερίδεσ, προχπθρεςία ςε ερευνθτικά προγράμματα, δθμοςιεφςεισ 

κ.λ.π.). 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Η υποβολι του φακζλου υποψθφιότθτασ κα πραγματοποιείται από τθ Παραςκευι 1 ζωσ και 

τθν Παραςκευι 29 Μαρτίου 2019  

α. δια ηϊςθσ υποβολι ςτθ Γραμματεία των Σομζων Ψυχολογίασ (1οσ όροφοσ, παλιοφ κτιρίου 

τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Α.Π.Θ., γραφείο 208) 

β. ταχυδρομικι αποςτολι μζχρι τθν Παραςκευι 29 Μαρτίου 2019 (ςφραγίδα ταχυδρομείου) 

ςτθ διεφκυνςθ:  

 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΜΕΩΝ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΛΙΟ ΚΣΙΡΙΟ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ Α.Π.Θ. - ΓΡΑΦΕΙΟ 208 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ Α.Π.Θ. 

54124 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 
ΣΕΛΗ ΦΟΙΣΗΗ 

Οι φοιτθτζσ/ριεσ που γίνονται δεκτοί/ζσ ςτο Π.Μ.. «Κλινικι Ψυχολογία και 

Νευροψυχολογία» καταβάλλουν τζλθ φοίτθςθσ φψουσ 4.000 ευρϊ για όλθ τθ διάρκεια φοίτθςθσ 

ςτο Π.Μ.. Σα τζλθ φοίτθςθσ καταβάλλονται ςε τζςςερισ ιςόποςεσ δόςεισ, κατά τθν ζναρξθ 

εκάςτου εξαμινου φοίτθςθσ.  

 



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

Οι ειςιτιριεσ εξετάςεισ του Π.Μ.. «Κλινικι Ψυχολογία και Νευροψυχολογία», κα γίνουν 

εντόσ του μθνόσ Μαΐου 2019. Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ κα κοινοποιθκοφν με νεότερθ ανακοίνωςθ. 
 

ΕΛΕΤΘΕΡΟΙ ΑΚΡΟΑΣΕ 

 

το Π.Μ.. «Κλινικι Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» γίνονται δεκτοί ωσ ελεφκεροι ακροατζσ 

άτομα τα οποία εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ υποψθφίων για φοίτθςθ ςτο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Κλινικι Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» 

 

Δικαιολογθτικά υμμετοχισ 
 

Α. Αίτθςθ υμμετοχισ 

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

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

τθν αίτθςθ αναγράφονται τα παρακάτω ςτοιχεία: 

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

2. Ο τίτλοσ του μακιματοσ που κα παρακολουκιςει ο υποψιφιοσ 
 

Β.  Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα 

 

Ημερομθνίεσ Τποβολισ Δικαιολογθτικϊν 

Η υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ για τουσ ελεφκερουσ ακροατζσ ι ταχυδρομικι 

αποςτολι τουσ πραγματοποιείται κατά το διάςτθμα που ορίηει θ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ ςτθν παράγραφο «Ημερομθνίεσ Τποβολισ Αιτιςεων».  

 

Σζλθ Εγγραφισ ςε Μάκθμα 

Οι ελεφκεροι ακροατζσ που κα παρακολουκοφν μάκθμα ι κφκλο μακθμάτων (κατ’ ανϊτερο 

μζχρι 3 μακιματα) κα καταβάλλουν 200€ ωσ τζλθ εγγραφισ για κάκε μάκθμα. Η καταβολι γίνεται 

ταυτόχρονα με τθν εγγραφι τουσ ςτο αντίςτοιχο μάκθμα κατά τθν ζναρξθ εκάςτου ακαδθμαϊκοφ 

εξαμινου.  

 

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

